
Szczecin, dnia 18.10.2012 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:

09.10.2012 r.  dotyczących  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  które  wypłynęły  do 

przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie masztów flagowych stożkowych  z włókna 

szklanego zamiast aluminiowych?

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zastosowanie masztów stożkowych z włókna szklanego.

2. Prosimy o przekazanie rysunków szczegółowych „Zewnętrznych elementów dekoracyjnych” 

na elewacji? Z rysunków elewacji nie wynika dokładne położenie tych elementów.

Ad.2 Elementy ozdobne na osi 1, A, przy osi 25 – zostały ujęte w projekcie konstrukcje – rzędne, 

wymiary. Dokładne położenie elementów pokazano na rzutach budynku (zostały zwymiarowane 

osie elementów).

3. Prosimy o podanie materiału i wymiarów ozdobnych elementów w postaci ram na elewacji?

Ad 3 Elementy ozdobne na osi 1, A, przy osi 25 – zostały ujęte w projekcie konstrukcji.

4. Prosimy  o  podanie  technologi  zabezpieczenia  „zewnętrznych  elementów  dekoracyjnych 

„przed czynnikami zewnętrznymi? Czy elementy te są ocynkowane, malowane itp.?

Ad  4  Zewnętrzne  elementy  dekoracyjne  w  postaci  słupów  i  ram  są  wykończone  tynkiem 

akrylowym i malowane farbą akrylową w kolorze srebrny metalik.

5. Prosimy o podanie kolorystyki parapetów wewnętrznych z postformingu?
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Ad 5 Parapety wewnętrzne – wg załącznika - „kolorystyka”.

6. Prosimy  o  wyszczególnienie  uchwytów  w  WC  dla  osób  niepełnosprawnych?  -  (np. 

montowane tylko do ściany, lub uchylne).

Ad 6 Należy zastosować 2 uchwyty mocowane do ściany przy misce ustępowej. Od strony ściany 

zewnętrznej  uchwyt  stały,  z  drugiej  strony  miski  ustępowej  uchylny.  Uchwyt  ze  stali 

nierdzewnej.

7. Prosimy o podanie wymiarów uchwytów dla niepełnosprawnych w WC?

Ad 7 Dwa uchwyty o wymiarach : dł. 60 cm, wys. 10 cm, średnica rury 25 mm.

8. Czy zamawiający dopuści zastosowanie platformy dla osób niepełnosprawnych o napędzie 

elektrycznym wykonanej ze stali nierdzewnej o wysokości podnoszenia 1310mm?

Ad  8  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  platformy  dla  osób  niepełnosprawnej  ze  stali 

nierdzewnej przeszklonej.

9. Prosimy o podanie wymiarów i typów wycieraczek obiektowych przy wejściach do budynku?

Ad.9 Typ wycieraczki podano w opisie do projektu wykonawczego w pkt. 10.7. Przy głównym 

wejściu do budynku należy założyć wycieraczkę o wymiarach: 125 x 250 cm przy pozostałych 

wejściach 130 x 100 cm.

10. Według zestawienia stolarki drzwiowej drzwi D5,D5a, D5b, D8 – bez klamkowe, otwierane 

pod naciskiem. Czy zamawiający miał na myśli zamki antypaniczne?

Ad.10 Tak, to są zamki antypaniczne.

11. Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz. Prosimy o informację czy dopuszczalny jest 

samozamykacz w formie sprężyny skrętnej w zawiasie, czy konieczny jest samozamykacz 

zewnętrzny ramieniowy?

Ad.11 Zamawiający  dopuszcza samozamykacze w formie sprężyny skrętnej w zawiasie. 

12. Drzwi D6, D7- wykonać jako szczelne. Prosimy o zdefiniowanie pojęcia szczelne, czy chodzi 

tu o drzwi dymoszczelne?

Ad.12 Drzwi D6,D7 - nie są to drzwi dymoszczelne.

13. Prosimy o podanie kolorystyki drzwi wewnętrznych?

Ad.13 Drzwi wewnętrzne – drewniane kolor wg załącznika „kolorystyka”
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14. Prosimy o podanie kolorystyki bramy garażowej?

Ad.14 Brama garażowa w kolorze wg wzornika RAL 7015.

15. Prosimy o podanie powierzchni czynnej klatek wentylacyjnych bramy garażowej  Dg?

Ad.15 Należy założyć kratki wentylacyjne o powierzchni czynnej 0,6 m2. 

16. Prosimy o podanie rodzaju sterowania bramami Dg iWg  (według zestawienia stolarki)

Ad.16  Sterowanie bramami automatyczne  z pomieszczenia  dyżurki  (  napęd 24 V,  w kąpieli 

olejowej) oraz za pomocą pilotów (ilość pilotów - 50 szt., w osłonach odpornych na upadek min. 

z  1,5  m,  odporne  na  zalanie,  z  funkcją   otwieranie/zamykanie  bramy  wjazdowej   oraz  z 

możliwością zaprogramowania sterowania szlabanem w przyszłości).

17. Drzwi D6 – konstrukcji wzmocnionej. Prosimy o sprecyzowanie tych drzwi?

Ad.17 Drzwi wzmocnione to drzwi klasy „B”, dodatkowo do pom. -1,07 należy zamontować 2 x 

wkładki z zamkiem klasy  „C”.

18. W kosztorysie nakładczym branży budowlanej – Zespół obiektów Wspierających pozycji 165 

– KNR 2-02 1805-11 – ST- 1.3.3 występują drzwi siatkowe syst. - prosimy o udostępnienie 

rysunku szczegółowego ww. drzwi.

Ad.18  Drzwi należy wykonać jak drzwi w przęśle „F” w budynku kojców dla psów.

19. W rysunkach architektury na rzucie przyziemia występują drzwi Dz3, Dz4 i Dz5 brak ich w 

Zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej – prosimy o uzupełnienie zestawienia.

Ad.19 Drzwi Dz3, Dz5 jednoskrzydłowe, drzwi Dz4 dwuskrzydłowe należy wykonać jak drzwi 

w przęśle „F” w budynku kojców dla psów jako drzwi o konstrukcji stalowej z wypełnieniem 

skrzydła siatką o oczkach 5 x 5 gr Ø 2,5 mm w układzie prostym.

20. W Kosztorysie  nakładczym  Budowa Nowej  Siedziby  branży  budowlanej  brakuje  pozycji 

dotyczącej parapetów wewnętrznych z postformingu, prosimy o uzupełnienie.

Ad.20  W kosztorysie  nakładczym Budowa Nowej Siedziby branży budowlanej  – poz.  135 – 

parapety wewnętrzne PCV należy przyjąć jako parapety z postformingu.

21. W Kosztorysie nakładczym branży budowlanej – Zespół Obiektów Wspierających występują 

trzy pozycje (72, 138,177) Obsadzenie podokienników, która z tych pozycji określa parapety 

wewnętrzne a która zewnętrzne gdyż są one w różnych cenach.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską    z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.
Tytuł Projektu: „Poprawa dostępności i funkcjonalności budynków i elementów zagospodarowania

KPP Stargard Szczeciński poprzez integrację pełnionych funkcji w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 29”
Porozumienie o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-00 oraz Aneksu nr UDA-RPZP.06.06.01-32-030/11-01 z dnia 31.08.2012 roku.

3
 



Ad.21  W  kosztorysie  nakładczym  branży  budowlanej  -Zespół  Obiektów  wspierających  w 

pozycjach 72,138,177 - dotyczą parapetów wewnętrznych.

22. Czy przy oknach O4 w Zespole Obiektów Wspierających występują parapety zewnętrzne i 

wewnętrzne brakuje ich w kosztorysie nakładczym branży budowlanej.

Ad.22 Przy oknach O4 w zespole budynków towarzyszących nie występują parapety wewnętrzne 

i zewnętrzne. 

23. W opisie Architektura Budowa Nowej Siedziby i w Zestawieniu Stolarki brak parametrów 

technicznych drzwi D13 kuloodpornych. Jakie należy przyjąć do wyceny?

Ad.23 Należy zamontować drzwi stalowe, pełne, kuloodporne FB4.

24. W opisie Architektury Budowa Nowej Siedziby i w Zestawieniu Stolarki brak parametrów 

technicznych drzwi D12a z warstwą wygłuszającą. Jakie należy przyjąć do wyceny.

Ad.24 Drzwi D12a powinny mieć izolacyjność akustyczną RW = 42 dB

25. W opisie Architektury Budowa Nowej Siedziby i w Zestawieniu Stolarki brak parametrów 

technicznych drzwi D12 wzmocnione. Jakie należy przyjąć do wyceny.

Ad.25 Drzwi D12 -  drzwi wzmocnione klasy „B”.

26. W opisie  Architektury  Budowa Nowej  Siedziby  i   Zespół  Obiektów Wspierających  brak 

kolorystyki Stolarki drzwiowej wewnętrznej

Ad.26 Kolor stolarki drzwiowej wewnętrznej wg. załącznika „kolorystyka”.

27. Brak w Rysunkach Architektury Rysunku szczegółowego bud dla psów, które są ujęte w 

kosztorysie nakładczym. Jakie należy przyjąć do wyceny.

Ad.27 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.  Pozostałe  wyposażenie  nie  podlega  wycenie  w  przedmiotowym 

postępowaniu”.  Projekt  budy  dla  psów  stanowi  załącznik  nr  1  do  odpowiedzi

 z dnia 16.10.2012r.,

28. W jakim kolorze  ma  być  wykonana  ściana  z  pustaków szklanych  w  Zespole  Obiektów 

Wspierających.
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Ad.28 Pustaki szklane bezbarwne.

29. Prosimy o szczegółowy opis wyposażenia tj. półki, stoły, taborety itp. jakie należy wycenić 

na  tym  etapie  postępowania  (parametry  techniczne:  materiały,  kolorystyka,  szczególne 

wymagania techniczne.

Ad.29  W  zespole  budynków  towarzyszących  należy  uwzględnić  budy  dla  psów  (ad.27), 

pozostałe  wyposażenie  budynków  towarzyszących  nie  podlega  wycenie  w  przedmiotowym 

postępowaniu.

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

zmianie.
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