
Szczecin, dnia 17.10.2012 r.

ZZ-2380-115/12

informacja na stronę internetową

dotyczy:   postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego na  wykonanie  zadania 

inwestycyjnego  pn.  „Poprawa  dostępności  funkcjonalności  budynków  i  elementów  zagospodarowania 

Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej 

siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”

Na  podstawie  art.  38  ust.1  i  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  z  dnia:

05.10.2012  r.oraz  09.10.2012r.  dotyczących  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  które 

wypłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami: 

1. Prosimy  o  sprecyzowanie  wyposażenia  poszczególnych  pomieszczeń  które  należy  uwzględnić 

wycenie postępowania.

Ad. 1 Zamawiający informuje, że wyposażenie poszczególnych pomieszczeń nie podlega wycenie w 

przedmiotowym postępowaniu.

2. Prosimy  o  udostępnienie  rysunków  ścian  osłonowych  z  wyraźnym  zaznaczeniem  miejsc 

występowania paneli przyzernych i nieprzyziernych.

Ad.  2   Zamawiający  załącza  rysunki  ścian  osłonowych  z  wyraźnym  zaznaczeniem  miejsc 

występowania paneli przeziernych i nieprzeziernych – załącznik do niniejszej odpowiedzi

3. Z opisu technicznego obiektu (str 15) wynika, że konstrukcja wsporacza podłogi wykonana jest z 

profili C80/40/2. Płyta podłoga ma 40 mm, co przy wysokości podłogi 150 mm daje powierzchnie 

użytkową 30 mm. Prosimy o odpowiedź czy nastąpił błąd w opisie i ewentualną jego korektę.

Ad. 3 Konstrukcja wsporcza to wolnostojące słupki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej St3Sx 

Słupki połączone są profilami stalowymi  C 80/40/2 cynkowanymi  ogniowo. Zapewnia największą 

możliwą do uzyskania stabilność konstrukcji z uwagi na konieczność przykręcania profili do koron 

stóp podłogowych specjalnie zaprojektowanymi śrubami. Słupki klejone do podłoża lub przykręcane 

kołkami rozporowymi, kotwami. Profile stalowe  C 80/40/2 usztywniają konstrukcję a jednocześnie 
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stanowią oparcie  dla  płyty  podłogowej.  Płyta  podłogowa –  sprasowana  płyta  wiórowa nasączona 

żywicą,  powleczona  od  spodu  folią  aluminiową  i  blachą  stalową  ocynkowaną.  Wykończenie  – 

wykładzina  PCW  w  wersji  antyelektrostatycznej.  Wysokość  światła  pod  podłogą  –  15,0  cm. 

Wysokość podłogi brutto – 23,0 cm.

4. Prosimy  o  podanie  wymiarów  tablicy  informacyjnej,  jej  sposobu  zamocowania  do  podłoża, 

konstrukcji głównej?

Ad  4  Zaprojektowano  jednostronną,  podświetlaną  tablicę  informacyjną  o  konstrukcji  stalowej 

obudowanej profilami aluminiowymi o przekroju półkola lub eliptycznym z wypełnieniem z mlecznej 

pleksi  lub dibondu.  Lico tablicy – eliptyczne (wypukłe).  Wymiary tablicy 200 x 215 cm.  Należy 

przewidzieć fundament pod tablicę o wymiarach 210 x 30 cm wysokości 80 cm . Pod fundamentem 

warstwa  chudego  betonu  gr.  10  cm.  Fundament  zagłębiony  na  70  cm.  Powyżej  gruntu  ściany 

fundamentu  należy  wykończyć  płytka  klinkierową.  Ściany  poniżej  terenu  zabezpieczyć  2  x 

bitumiczną masą modyfikowaną kauczukiem syntetycznym,  do stosowania na zimno, przeznaczoną 

do wykonywania izolacji powłokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego po 

wcześniejszym  zagruntowaniem  podłoża  masą  asfaltową  –  kauczukową  x  1  przeznaczoną  do 

gruntowania pod warstwy powłok bitumicznych.

5. Prosimy o wyszczególnienie informacji jakie ma zawierać tablica informacyjna?

Ad. 5 Przykładowa tablica.
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6. Prosimy  określić  wymiary  podświetlanego  napisu  „Policja”  oraz  materiału  dla  ramy  nośnej  

i jej sposobu montażu (kotwienie)?

Ad.6  Wymiary podświetlanego napisu „POLICJA”, materiał ramy nośnej i sposób jej montażu Wy-

sokość napisu : 75 cm. Całkowita długość napisu : 645 cm. Ze względu na umieszczenie niektórych li-

ter  na  fasadzie  przeszklonej  należy  wykonać  dwa  elementy  poziome  nośne  

z profilu zamkniętym 50 x 100 x 4 do której mocowane będą litery. Litery należy mocować do pozio-

mych elementów nośnych zgodnie z wybranym systemem. Ramę należy mocować do ścian murowa-

nych konstrukcyjnych za pomocą kotew wklejanych.
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7. Prosimy o podanie parametru „cykli otwierania” (uzależnione to  jest od zastosowania siłownika) dla 

bramy przesuwnej w ciągu ogrodzenia zewnętrznego?

Ad 7 Parametry „cykli otwierania” dla bramy przesuwnej w ogrodzeniu zewnętrznym Częstotliwość 

użytkowania 40%

8. Czy brama przesuwna zamocowana będzie samonośnie na rolkach?

Ad 8 Brama samonośna.

9. Prosimy o podanie parametrów technicznych maty gumowej w sali ćwiczeń (grubość, kolor, z rolki 

czy może płytki)

Ad 9  Mata gumowa z rolki.  Tworzywo – granulat gumowy z 40% dodatkiem kolorowego EPDM 

połączony  spoiwem  poliuretanowym.  Gęstość  kg/m2 –  1100   kg/m2  .  Grubość  –  3  –  15  mm. 

Wytrzymałość na rozciąganie – 1,3 MPa. Naprężenia ściskające przy 10 % - 0,96 MPa. Współczynnik 

sprężystości wzdłużnej – 12,0 MPa. Naprężenia ściskające – CC25 – 1877 kPa, CC40 – 4706  kPa, CC50 

– 9142  kPa. Wytrzymałość na zimno -  40oC. Wytrzymałość na ciepło - + 110oC Klasa materiałów 

budowlanych – B2.

10. W  pkt.  8.15  opisu  technicznego  architektury  (Izolacje  przeciwwilgiociowe)  opisana  jest  izolacja 

pozioma  ław  fundamentowych  w  postaci  papy  asfaltowej  -  czy  jest  to  izolacja  tylko  pod 

fundamentem? Jeżeli nie, to jak izolowana jest sama ława (beton)?

Ad.10. Jest to izolacja pozioma między ławą a ścianą fundamentową.

11. Czy jest  przewidziane   łączenie   ścian   oporowych  w przerwach   dylatacyjnych  (np.  w  postaci 

trzpieni)? Jak mają być uszczelnione w/w przerwy dylatacyjne?

Ad.11. Uszczelnienie dylatacji pionowych należy wykonać środkiem typu :dwuskładnikowy kauczuk 

polisulfodowy  po  wcześniejszym  zagruntowaniu  ścianek  przylegających  do  dylatacji  elementów 

konstrukcyjnych  i  wprowadzeniu  profilu  ograniczającego.  Uszczelnienie  środkiem  kauczukowym 

należy wykonać dwustronnie.

12. Zamawiający w Opisie technicznym głównego budynku komendy w Stargardzie Szczecińskim  ujął 

sufity rastrowe, jako "na ruszcie metalowym  systemowe, gdzie ruszt ma wymiary 60 x 60cm.Są to 

finalnie sufity w całości z metalu czy tylko mineralne na ruszcie metalowym? (pkt 9.2).

Ad.12. Przewidziano sufit rastrowy 60x60 cm, mineralny, na ruszcie metalowym.

13. Na rysunkach i w opisach mowa elementach wyposażenia. Czy stanowią one przedmiot wyceny, jeśli 

tak  to, które? Prosimy o podanie ich parametrów.
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Ad.13. Zamawiający informuję, że wycenie podlega wyposażenie Izby Zatrzymań (PdOZ) i bud dla 

psów, pozostałe wyposażenie nie podlega wycenie w przedmiotowym postępowaniu.

14. Wg  opisy  technicznego  architektury  i  specyfikacji  technicznej  ściany  wewnętrzne   piwnicy  są 

murowane  z  różnej  grubości  cegły  kratówki.  Na   rysunku  (rzut  piwnicy)  są  zaznaczone  ściany  

z bloczków betonowych. Proszę sprecyzować, wg., której wersji należy dokonać wyceny?

Ad.14.  Legenda została powielona na wszystkich kondygnacjach, natomiast w piwnicy nie występują 

ściany z bloczków betonowych ani na zaprawie cementowo – wapiennej ani na zaprawie cementowej, 

ściany należy wykonać zgodnie z projektem oraz opisem technicznym.

15. W opisie  technicznym Architektury – budynki towarzyszące – Opis budynki towarzyszące,  str. nr 14, 

pkt 10.7 Wykończenie zewnętrzne, nie opisano parametrów geometrycznych bud  drewnianych dla 

psów  policyjnych  (szer/dł/wys),  z  rysunku  wynika,  że  wysokość  podanych  bud  jest  zbyt  niska, 

prosimy o wskazanie w/w parametrów oraz czy pokrycie dachowe ma być proste czy skośne, czy 

przewidziany jest podest przed  wejściem do budy, oraz z jakiego materiału jest wykonany.

Ad.15.  Zamawiający  informuje,  że  w  tym  zakresie  obowiązuje  odpowiedź  z  dnia  16.10.2012  r. 

zamieszczona  na  stronie  internetowej,  zawarta  pod  numerem  2  cyt.:  „W  zespole  budynków 

towarzyszących  należy uwzględnić   budy dla  psów  (projekt  w załączeniu),  koszty czego należy 

uwzględnić  w  ofercie”.  Projekt  budy  dla  psów  stanowi  załącznik  nr  1  do  odpowiedzi

 z dnia 16.10.2012r.,

Termin i godziny składania oraz otwarcia ofert, jak również wniesienia wadium nie ulegają zmianie.
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