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dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na  Przebudowę  i 
modernizację pomieszczeń strefy wejściowej Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą, przy 
ul. Bardzińska 1a

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 projekcie technicznym(opis),ST W i OR (instalacja wod-kan, c.o. i wentylacji) oraz na rys 
1instalacji wentylacji występują :

• W instalacji wentylacyjnej –wyposażyć należy w centrale nawiewno-wywiewna z 
odzyskiem ciepła z wybudowanym panelem sterowania itd

• Instalacja klimatyzacyjna z klimatyzatorami   
• Montaż okapu wentylacyjnego

W kosztorysie nakładczym nie występują podane powyżej urządzenia i  przewody .Czy należy je 
ująć w wycenie?
Pytanie nr 2
W opisie technicznym projektu wod- kan oraz na rysunku  nr 1 instalacji wod-kan występują:

• Ustęp dla niepełnosprawnych z rozdrabniaczem
• Umywalka dla niepełnosprawnych
• Poręcz dla niepełnosprawnych uchylna
• Poręcz dla niepełnosprawnych ścienna
• W pomieszczeniu nr 9 występuje podgrzewacz elektryczny WJ80 Tytan-1szt

W kosztorysie instalacji wod- kan urządzenia jw. Nie występują czy ująć je w wycenie?
Pytanie nr 3
W kosztorysie wod -kan występuje w pozycji 30 zlewozmywak-2szt, natomiast na rys nr 1 
występuje zlewozmywak -1szt w pomieszczeniu nr 5.prosze wskazać  gdzie należy zamontować  1 
szt zlewozmywaka?
Pytanie nr 4
W opisie technicznym budowlanym oraz na rysunku stolarki okiennej i drzwiowej występują okna 
PCV , natomiast nie są one ujęte w kosztorysie robót budowlanych. Czy należy je ująć w wycenie?
Pytanie nr 5
 Proszę wskazać jakie parametry powinna spełniać wykładzina PCV? W kosztorysie jest 
wykładzina PCV natomiast w projekcie jest wskazana wykładzina np. Tarkett .
Pytanie nr 6
W kosztorysie c.o. pozycja  6 jest tylko 1szt grzejnika , natomiast w STWiOR występuje 5 szt 
grzejników. Proszę podać ile należy ująć do wyceny?
Pytanie nr 7
W projekcie SSWIN  występują urządzenia  np. centrala, manipulator, czytnik kart itd. ,natomiast w 
kosztorysie elektrycznym ich nie ma .Czy należy je ująć w wycenie?
Pytanie nr 8
W projekcie SAP  występują urządzenia  ,natomiast w kosztorysie elektrycznym ich nie ma .Czy 
należy je ująć w wycenie?



Pytanie nr 9
W projekcie CCTV  występują urządzenia  ,natomiast w kosztorysie elektrycznym ich nie ma .Czy 
należy je ująć w wycenie?
 
Odpowiedź na pytana:
1. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

Wycena powinna obejmować zakres robót ujęty w kosztorysie nakładczym.
2. Instalacja wod.-kan.

Wycena powinna obejmować zakres robót ujęty w kosztorysie nakładczym.
Zlewozmywaki jednokomorowe przewidziane są do montażu w pomieszczeniach nr 5 i nr 7 – 2 
szt. zgodnie z kosztorysem.

3. Instalacja c.o.
  Wycena powinna obejmować zakres robót ujęty w kosztorysie nakładczym.
4. Roboty budowlane

- Wycena odnośnie stolarki powinna obejmować zakres robót ujęty w kosztorysie nakładczym.
- Wykładzina PCV powinna być homogeniczna o gr. min. 2mm, antystatyczna, antypoślizgowa, 

powierzchniowo wzmocniona poliuretanem, odporna na oddziaływanie krzesła na rolkach i 
posiadać atest p-poż.

5. Roboty elektryczne, SSWiN, SAP i CCTV
Wycena powinna obejmować zakres robót ujęty w kosztorysach nakładczych projektów  SSWiN, 
SAP oraz CCTV.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

Wyk. K.O. 


