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dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na  przebudowę  i 
modernizację  obiektów  wraz  z  infrastrukturą  techniczną,  II  Komisariatu  Policji  w 
Koszalinie przy ul. Krakusa i Wandy 11

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:

Pytania:
Po starannej analizie przedmiaru robót i opisu technicznego nasunęły się pewne wątpliwości, które 
przedstawimy w formie pytań:

1.  Pozycja  32  kosztorysu  inwestorskiego  w opisie  mówi  o  kominach  z  cegły klinkierowej, 
natomiast w materiale występuje cegła budowlana pełna.
Dalej,  w zastawieniu materiałów występuje cegła klinkierowa pełna kl.  35,  a żeby  było 
ciekawiej  w  opisie  technicznym  w  poz.  2.2.  Materiały  podstawowe  punkt  a)  cegła 
ceramiczna  budowlana  pełna  występują:  cegła  budowlana  pełna  kl.  Min  15  i  cegła 
klinkierowa pełna klasy 25. Zwracamy się o jednoznaczne określenie jakiego rodzaju i jakiej 
klasy ma być zastosowana cegła? Ma istotne znaczenie jakościowe i cenotwórcze.

2.  Naszym  zdaniem  do  robót  związanych  z  zastosowaniem  płyt  gipsowo-  kartonowych 
zwykłych  warto  rozważyć  ich  zastąpienie  płytami  G-K   ognioodpornymi,  jako  bardziej 
zgodnymi z przepisami.

3. Kosztorys preferuje farby akrylowe, natomiast w opisie technicznym Zamawiający daje do 
wyboru farby akrylowe lub lateksowe do wyboru  z  zastrzeżeniem,  że  powinny posiadać 
odporność  do  szorowania  na  mokro.  Chociaż  bardziej  właściwym  byłoby  określenie: 
„odporność  na  mycie  na  mokro”  to  warunek  ten  spełniają  na  dzień  dzisiejszy  farby 
lateksowe.
Ponieważ  są  to  farby  odmienne  gatunkowo  i  różnią  się  również  składem  chemicznym 
prosimy o dokonanie określonego gatunku farb, ponieważ pomiędzy wyżej wymienionymi są 
zbyt duże różnice technologiczne i cenowe.

 
Odpowiedź na pytana nr 1 :

W projekcie budowlanym w opisie technicznym określono, że „Istniejące przewody murowane 
kończące się na poddaszu, należy uzupełnić do poziomu połaci dachowej cegłą pełną czerwoną, 
powyżej  dachu  cegłą  klinkierową.”  W  przedmiarze  w  poz  32  podane  zostały  wysokości 
kominów ponad dachem do wykonania z cegły klinkierowej.
W kosztorysie szczegółowym w poz. 32 KNR 2-02 01221/01 (zastosowanej przez analogię) jest 
cegła pełna, ale w zestawieniu materiałów poz. 5 jest cegła klinkierowa klasy 35 pełna.

Odpowiedź na pytana nr 2:
Obudowa kanałów w pomieszczeniach  biurowych dotyczy przewodów wentylacyjnych,  a  nie 
spalinowych lub dymowych, dlatego zastosowano płyty gipsowo – kartonowe.



Odpowiedź na pytana nr 3:
Ujęte w kosztorysie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, rodzaje 
farb spełniają wymogi jakie inwestor stawia w celu wykończenia wnętrz.
W kosztorysie w poz 27 i w zestawieniu materiałów w poz.11 została określona farba emulsyjna 
akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wyk. K.O. 


