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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i remont budynku 
użyteczności publicznej na potrzeby  KPP w Stargardzie Szczecińskim

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

Pytanie nr 1 
W związku  z  rozbieżnością  pomiędzy  projektem  a  przedmiarem  (kosztorysem nakładczym)  w  branży 
elektrycznej proszę o jednoznaczne określenie
– poz. nr 36 czy podana ilość przewodu odnosi się tylko co do przewodu U/FTP
– poz. nr 37 czy podana ilość gniazd odnosi się tylko do gniazd 2xRJ45
Ponieważ cześć urządzeń dotyczących działów: Instalacja systemu okablowania strukturalnego, instalacja 
CCTV instalacja SSWiN przenoszona jest z istniejącego budynku w jaki sposób ma wyglądać gwarancja na 
wykonane prace a zwłaszcza program gwarancyjny na wykonanie okablowania strukturalnego – 25 letni 
certyfikat gwarancyjny, gwarancja komponentowa – na wszystkie komponenty certyfikowanego  systemu, 
gwarancja na działanie systemu oraz gwarancja na aplikacje.

Odpowiedź na pytanie nr 1 
poz. 36 – tak podana ilość przewodu odnosi się do przewodu UTP sieci strukturalnej logicznej,
poz. 37 – tak, podana ilość gniazd odnosi się do gniazd RJ-45 sieci strukturalnej,
- całość instalacji sieci strukturalnej, CCTV oraz SSWiN objęte winny być gwarancją wykonawczą 3 – letnią 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Pytanie nr 2 
Projekt  budowlany obejmuje remont i  częściową wymianę stolarki drzwiowej i  okiennej proszę o podane 
kolorystyki.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze białym

Pytanie nr 3 
W związku z brakiem możliwości modyfikacji kosztorysów nakładczych (wymóg Inwestora) w odniesieniu do 
projektów proszę  o  odpowiedź  czy i  w  jaki  sposób rozliczone  zostaną  większe  ilości  robót  niż  ujęte  w 
kosztorysach nakładczych oraz roboty w ogóle nie ujęte a konieczne do wykonania. 

Odpowiedź na pytanie nr 3
Zgodnie z pkt. 6, 7  § 6 projektu umowy.

Zamawiający nie przesuwa termin składania ofert  
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