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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i remont 
obiektu Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11, 75-950 Koszalin

Na podstawie art.  38 ust.1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1 
W poz nr 354 ;  32 ;356 ;  355 przedmiaru branży ogólnobudowlanej  ujęto odpowiednio bramę 
podnoszoną , drzwi stalowe 60 x 153 , drzwi stalowe 100 x 210 , drzwi stalowe 90 x 210. Prosimy 
o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie ww elementów.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia dokumentacji projektowej o zestawienie ślusarki. Wyceny 
w/w elementów należy dokonać w oparciu o opis i wymiary podane w przedmiarze (kosztorysie 
nakładczym). Natomiast  bramę podnoszoną zastępuje się drzwiami stalowymi dwuskrzydłowymi, 
pełnymi, wymiar nie ulega zmianie. 
 
Pytanie nr 2 
1.  Czy spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie  wykazanie  roboty polegającej  na 
wykonaniu  robót  wykończeniowych  (pełna  gama  branż  od  stanu  surowego  do  wymogów  pod 
użytkowanie obiektu  dla osób niepełnosprawnych) wraz z elementami konstrukcyjnymi (nadproża, 
podciągi  i żelbetowy szyb windowy) oraz wykonaniu placu z kostki starobruk z odwodnieniem 
liniowym i oświetleniem terenu.
2.  Czy wykonanie oświetlenia terenu na bazie słupów oświetleniowych wraz z rozprowadzeniem 
przewodów  i  podłączeniem  do  sieci  zewn.  uznane  będzie  jako  wykonanie  zewn.  instalacji 
elektrycznej. 
3.  Czy spełnieniem warunku  udziału  w  postępowaniu  będzie  wykazanie  roboty polegającej  na 
wykonaniu od podstaw osiedla domków jedno -rodzinnych o wartości wymaganej w SIWZ wraz z 
pełną  infrastrukturą  zewnętrzną  -  doprowadzeniem  i  rozprowadzeniem  wszystkich  mediów  tj: 
wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna, gaz wykonanie drogi dojazdowej i 
parkingów.

Odpowiedź

Wszystkie  przytoczone  przez  oferenta  przykłady  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 3 
Mając na uwadze opis przedmiotu zamówienia kodami CPV (CPV 45000000-7,CPV 45310000-3, 
CPV 45330000-9), czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 
określonego  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  pkt.  V  ust.1  pkt.2),  jeżeli 



Wykonawca wykaże się, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na  budowie   
obiektów budowlanych, utwardzenie terenu wraz z instalacją elektryczną zewnętrzną i kanalizacją 
deszczową o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto?

Odpowiedź

Zamawiający  uzna  za  spełnienie  warunku  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  określonego  w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. V ust.1 pkt.2), jeżeli Wykonawca wykaże się, 
że wykonał  co najmniej  dwie roboty budowlane polegające na  budowie obiektów budowlanych, 
utwardzenie terenu wraz z instalacją elektryczną zewnętrzną i kanalizacją deszczową o wartości nie 
mniejszej niż 1.500.000,00 zł.

Zamawiający informuje,  że na podstawie art.  38 ust.  4 uPzp dokonuje modyfikację treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez: 

1)  zmianę pozycji  nr 354 przedmiaru branży ogólnobudowlanej (kosztorysu nakładczego),  która 
przyjmuje brzmienie: „drzwi stalowe dwuskrzydłowe, pełne” wymiar nie ulega zmianie. 

2)  zmianę  pkt  V.  ust.1  pkt.2  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  który  otrzymuje 
brzmienie:

„2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
za  spełnienie  powyższego  warunku  Zamawiający  uzna  jeżeli  wykonawca  wykaże,  że 
wykonał należycie w okresie ostatnich  pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w tym okresie  co  najmniej  dwie 
roboty budowlane  podobne do robót  objętych  przedmiotem zamówienia,  polegające  na 
remoncie  lub  budowie  obiektów  budowlanych  wraz  z  utwardzeniem  terenu  oraz 
wykonaniem  zewnętrznych  instalacji:  elektrycznej,  deszczowej  lub  sanitarnej.  Każda  z 
wykazanych robót powinna zawierać całkowity zakres prac. Wartość każdej z wykazanych 
robót nie może być mniejsza niż 1 500 000,00 zł brutto.”

Zamawiający  przesuwa termin składania ofert  na dzień 11.05.2012r. na godz.11.30 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2012r. o godz. 12.00. 

Wyk. K.O. 


