
Szczecin, dnia 19.10.2012 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:

10.10.2012  r.  dotyczących  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  które  wypłynęły  do 

przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o odpowiedź czy ściany zjazdu do garażu należy obłożyć cegłą klinkierową? Jak tak to czy 

z dwóch stron.

Ad.1 Tak, powinny być obłożone cegłą z dwóch stron.

2. Prosimy  o  wskazanie  miejsca  którego  dotyczy  pozycja  219  kosztorysu  „BUDOWA  NOWEJ 

SIEDZIBY”  Tynki  zewnętrzne zwykłe  kat.  III na ścianach płaskich i  powierzchniach poziomych 

(balkony i loggie) wykonane ręcznie – obmiar 13m2.

Ad.2  Należy przyjąć i wycenić wartość, która została  podana w kosztorysie.

3. Prosimy o odpowiedź czego dotyczy pozycja  217 kosztorysu „BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY” - 

Malowanie farbą metalic – obmiar 122,92 m2?

Ad.3  Poz.  217  kosztorysu  dotyczy  ram zewnętrznych  w  postaci  słupów  okrągłych  i  elementów 

poziomych o przekroju prostokątnym na osi 1, A i przy osi 25.

4. Prosimy  o  odpowiedź  czego  dotyczy  pozycja  241  kosztorysu  „BUDOWA  NOWEJ  SIEDZIBY”. 

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – obmiar 5,43 m2?

Ad.4  Należy przyjąć i wycenić wartość, która została podana w kosztorysie. 
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5. Prosimy  o  odpowiedź  czego  dotyczy  pozycja  238  kosztorysu  „BUDOWA  NOWEJ  SIEDZIBY” 

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia gruntowanie – 

obmiar 48,55 m2?

Ad.5 Należy przyjąć i wycenić wartość która została  podana w kosztorysie.

6. Projekt  zakłada  montaż  modułów  adresowalnych  do  Centralnej  Baterii  w  oprawach  oświetlenia 

ogólnego. Zgodnie z normą PN-EN 60589-2-22 oprawy takie nie będą posiadały certyfikatu CNBOP. 

W związku z tym czy zamawiający akceptuje montaż modułów adresowalnych w proponowanych  

w projekcie oprawach oświetleniowych?

Ad.6 Zamawiający akceptuje montaż modułów zgodnie z projektem.

7. Czy izolacja przeciwwilgociowa obejmuje również boczne ściany ław fundamentowych i stóp? Jeśli 

tak prosimy o podanie z jakiego materiału, technologi jest to wykonane?

Ad.7  Tak  izolacja  obejmuje  boczne  ściany  ław  fundamentowych  i  stóp. Przewidziano  –  

2  x  bitumiczną  masę  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.

8. Prosimy o odpowiedź jakiego typu izolacja przeciwwilgociowa występuje na ścianach żelbetonowych 

ścian oporowych

Ad.8 Izolacja przeciwwilgociowa żelbetowych ścian oporowych –  przewidziano wysokoelastyczną 

niezawierającą  rozpuszczalników   masę  uszczelniającą   na  bazie  tworzyw  sztucznych  i  mas 

bitumicznych  stanowiącą   jednocześnie   klej  do  płyt  izolacyjnych.  Masa  musi  być  elastyczna, 

rozciągliwa,  pokrywająca   rysy,  przyjazna  dla  środowiska,  nadająca  się  na  wszystkie  podłoża 

mineralne. Musi nadawać się na powierzchnie pionowe. Masa musi nadawać się do stosowanie na 

podłożach  suchych  i  lekko  wilgotnych.  Masa  musi  być  odporna  na  działanie wody  i wszelkich 

substancji agresywnych nawet tych, które są określane jako bardzo agresywne.

9. W  zestawieniu  kosztorysu  nakładczego  –  „zagospodarowanie  terenu  ...”  W  pozycji  

KNR  -2-31  0105-07  0105  –  08-ST  –  1.3.3  –  ujęto  gr.  podsypki  20  cm natomiast  wg  projektu 

konstrukcji występuje gr. 23 cm, proszę o określenie właściwej gr. warstwy podbudowy.

Ad 9 Należy uwzględnić 23 cm tak jak w projekcie.
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10. W  zestawieniu  kosztorysu  nakładczego  –  „zagospodarowanie  terenu  ...”  W  pozycji  

KNR6 0113-04-St- 1.3.3.  ujęto gr. podsypki 8 cm natomiast wg projektu konstrukcji występuje gr. 4 

cm, proszę o określenie właściwej gr. warstwy podbudowy.

Ad.10 Należy uwzględnić 4 cm tak jak w projekcie.

11. Prosimy o uzupełnienie oznaczeń w legendzie w projekcie zagospodarowania terenu na rys. odnośnie 

obrzeży i krawężników w kolorze.

Ad.11  Obrzeża  i  krawężniki  zostały  uwzględnione  w  rysunku  dot.  współrzędnych  układu  

komunikacyjnego – obwiednia krawężników w załączeniu.

12. Prosimy  o  przesłanie  wersji  kolorowej  PDF  rysunku  –  Projekt  zagospodarowania  terenu  drogi 

wewnętrzne i zjazdy -PW rysunek nieczytelny.

Ad  12  Zamawiający  informuję,  że  projekt  zagospodarowania  terenu  drogi  wewnętrzne  

i  zjazdy  zamieszczony w odpowiedziach zamieszczonych na stronie pn.:   „treść pytań wraz z 

wyjaśnieniami z dnia 16.10.2012 r.”

13. Prosimy  o  przekazanie  dokumentacji  projektowej  budynków  istniejących  przeznaczonych  do 

rozbiórki w celu dokonania obmiaru w kosztorysie nakładczym – Roboty rozbiórkowe.

Ad.13 Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej istniejących budynków przeznaczonych 

do rozbiórki. Opis robót rozbiórkowych został znajduje się na Zagospodarowaniu terenu (istniejące 

budynki  do  rozbiórki)    odpowiedziach  zamieszczonych  na  stronie  pn.:   „treść  pytań  wraz  z 

wyjaśnieniami z dnia 16.10.2012 r.” oraz „treść pytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 09.10.10.2012 r.”

14. Czy kosztorysie  nakładczym – pozycja  –  robót  rozbiórkowych  w pozycji  SST-1.3.1.  Uwzględnia 

wszystkie budynki przeznaczone do rozbiórki tzw. budynek główny, budynek garażów, gospodarcze, 

bunkier? Proszę o korektę opisu w kosztorysie.

Ad.14 Tak, wszystkie.

15. W kosztorysie  nakładczym-roboty rozbiórkowe -  nie  uwzględniono,  kanału do samochodów.  Czy 

wyburzenie części żelbetonowej kanału naprawczego jest ujęte w innych pozycjach? Jak nie prosimy 

o korektę obmiaru?

Ad.15  To  nie  jest  kanał  tylko  rampa  z  kanałem  i  te  elementy  zostały  uwzględnione  w  

kosztorysie.

16. W kosztorysie nakładczym - roboty rozbiórkowe – w pozycji „ Zbycie rur stalowych – zwrot zysku ze 

zbycia elementów stalowych” prosimy o sprecyzowanie elementów stalowych i ich dokładnej ilości.
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Ad.16  Przy  rozliczeniu  należy  wziąć  ogólną  wartość  stali  zawartą  w  przedmiarze  bez  

rozdzielania na elementy. 

17. W kosztorysie nakładczym - roboty rozbiórkowe – w pozycji „ Zbycie kabli – zwrot zysku ze zbycia 

kabli”. Prosimy o odpowiedź czy ilość 0.35 t dotyczy się ilości uzyskanego do zbycia kabla czy też 

ilość kabli w osłonkach?

Ad.17 Przyjęto 350 kg kabli w osłonce.

18. W kosztorysie nakładczym - roboty rozbiórkowe – w pozycji „ Zbycie elementów stalowych rampy – 

zwrot zysku ze zbycia elementów stalowych” Prosimy o  dokładne sprecyzowanie tonażu elementów.

Ad.18 Przyjęto 3,18 t elementów stalowych dwuteowych.

19. Prosimy o określenie zakresu prac o jakim mowa w „kosztorysie nakładczym – Roboty rozbiórkowe” 

w  pozycji  „Ostrożny  demontaż  elementów  wyposażenia  budynku  –  elementy  wskazane  przez 

Inwestora – tylko – R”.

Ad.19  Zamawiający  informuję,  że  „ostrożny  demontaż”  dotyczy  nw.  elementów,  które  

przewidziane są do  ponownego montażu:

• okna PCV – szt. 10 (budynek KPP ),

• drzwi klasy B i C z futrynami w pom. Niejawnych 

(w zakresie robót sanitarnych)

• armatura węzła cieplnego,

• armatura wodociągowej i c.o.,

• grzejniki stalowe panelowe i żeliwne,

• urządzenia sanitarne,

(w zakresie robót elektrycznych) :

• instalacja zasilania energetycznego budynku wraz z agregatem prądotwórczym,

• instalacja elektrycznej (zwłaszcza opraw oświetleniowych na dyżurce Komendy),

• instalacja  SSWiN oraz SKD ( zwłaszcza w pom. ODN KT oraz SUŁTeIPU) ,

• instalacja monitoringu dozorowego CCTV,

• instalacja zabezpieczenia technicznego w PDOZ,

20. Czy  w  zakresie  robót  rozbiórkowych  należy  uwzględnić  rozebranie  schodów  betonowych 

znajdujących się na nasypie koło zbiornika p.poż.?

Ad.20 Tak.
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21. Prosimy o określenie o jakim typie teownika mowa w pozycji  „Przecinanie poprzeczne palnikiem 

tlenowym  stalowych  teowników normalnych”  zamieszczonym  w kosztorysie  nakładczym  Roboty 

rozbiórkowe.

Ad.21 Dotyczy rozebrania rampy.

22. Prosimy o odpowiedź czy w „kosztorysie nakładczym – Roboty rozbiórkowe” - uwzględnia wywóz 

gruzu (cegły) które obecnie są składowane koło budynku gospodarczego?

Ad.22 Tak, obejmuje.

23. Prosimy o odpowiedź czy w „kosztorysie nakładczym – Roboty rozbiórkowe” - uwzględnia rozbiórkę 

i wywóz nawierzchni z kostki kamiennej przy tylnim wejściu budynku.

Ad 23 Tak, obejmuje.

24. Prosimy o odpowiedź jaki rodzaj ościeżnicy będzie w drzwiach drewnianych D1, D1a, D2, D2a, D2b, 

D9, D9a, D15, D18 nie ma informacji w projekcie.

Ad.24   Należy  zastosować  ościeżnice  drewniane  regulowane,  fornirowane,  z  ramiakiem  

z   drewna  klejonego, gr.  min  44  mmm  z  uszczelka  obwodową,  dostosowane  do  drzwi  wg  

zestawienia  w  projekcie  tj.:  drzwi  drewniane  typu  płycinowego  przylgowe  pełne  –  rama  

konstrukcyjna  z  drewna  klejonego  z  wypełnieniem  wewnętrznym  (plaster  miodu  lub  płyta  

wiórowa),  obudowanym  dwustronnie  płytami  typu  HDF  gr.  3,0  mm;  wykończenie  

zewnętrzne  fornirowane.  Wytrzymałość  mechaniczna  nie  mniejsza  niż  dla  klasy  2  wg  PN-

EN 12217:2005.  Niezawodność  działania  co  najmniej  klasa  3.  Grubość  drzwi  

min  42 mm.   Trzy zawiasy.  Izolacyjność  akustyczna  Rw min  32dB.  Klamka  plus  zamek  o  

rozstawie  72  mm  na  klucz  patentowy  (sanitariaty  -  zamek  w.c.).  Otwieranie  drzwi  

ograniczone odbojnikiem podłogowym/ściennym. 

25. Prosimy  o  odpowiedź  z  jakiego  materiału  będą   będą  wykonane  podokienniki  zewnętrzne  bo  są 

rozbieżności pomiędzy dokumentacji a kosztorysem nakładczym.

Ad 25 Należy przyjąć blachę stalową powlekaną gr. 0,6 mm.

26. Prosimy  o  odpowiedź  na  jakich  kondygnacji  i  w  jakich  pomieszczeniach  występują  ścianki 

Systemowe?

Ad 26 Ścianki systemowe występują w pom. 0.27 i 0.28.

27. Prosimy  o  podanie  z  materiału  o  jakich  parametrach  technicznych  mają  być  wykonane  ścianki 

Systemowe?

Ad.27 parametry ścianek systemowych:
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• gr. 30 mm,

• laminowana płyta wiórowa,

• płyta odporna na wilgoć,

• ściana frontowa bez wystających elementów poza zawiasami i klamkami,

• profile aluminiowe malowane proszkowo,

• nóżki, zawiasy – stal nierdzewna,

• brzegi wykończone 3mm grubości paskami ABS.

• Czy Ścianki Systemowe będą wykonane do wysokości 2,20m?

28. Czy ścianki systemowe będą wykonane do wysokości 2,20m

Ad 28 Tak

29. Jakiego rodzaju mają być drzwi z oznaczeniem t na rysunku Rzut przyziemnia Budynek Kojców z 

wybiegiem i Zapleczem Socjalnym?

Ad.29 Na rzucie przyziemia Budynku kojców z wybiegiem, w projekcie wykonawczym nie występują 

drzwi z oznaczeniem „t”; występują natomiast drzwi z symbolem „X” i „F” - drzwi pokazane zostały 

na  rysunkach przęseł.

30. Prosimy o odpowiedzi z jakiego koloru ma być stolarka PCW wewnętrzna?

Ad.30  Kolor wg wzornika RAL 7040.

31. Prosimy o odpowiedzi z jakiego koloru ma być stolarka PCW zewnętrzna?

Ad.31 W budynku głównym i zespole budynków towarzyszących zewnętrzna stolarka z PCW – wg 

wzornika RAL 7015.

32. Prosimy o odpowiedzi z jakiego koloru być ślusarka Aluminiowa wewnętrzna?

Ad.32 Kolor wg wzornika RAL 7040.

33. Prosimy o odpowiedzi z jakiego koloru być ślusarka Aluminiowa zewnętrzna?

Ad.33 W budynku głównym i zespole budynków towarzyszących zewnętrzna ślusarka aluminiowa – 

wg wzornika RAL 7015.

34. Prosimy o odpowiedzi  jaka będzie kolorystyka  ścian pomieszczeń i korytarzy w Budynku Głównym 

i Budynkach Zaplecza nie ma informacji w projekcie?

Ad.34 Ściany będą utrzymane w jasnych kolorach pastelowych wg wzornika NCS S 1005 R80B

35. Prosimy  o  podanie  o  sprecyzowanie  parametrów  technicznych  terakoty  na  posadzki  w  Budynku 

Głównym i Budynkach Zaplecza nie ma informacji w projekcie?
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Ad.35 Płytka gresowa:

 59,8 x 59,8 cm

gr. 11 mm

klasa ścieralności IV

antyposlizgowa

matowa

  w pomieszczeniach z wykończeniem ścian płytką ścienną:

 44,8 x 44,8 cm

gr. 8,5 mm

klasa ścieralności IV

antyposlizgowa

matowa

36. Prosimy o podanie parametrów technicznych glazury na ściany w Budynku Głównym i Budynkach 

Zaplecza nie ma informacji w projekcie?

Ad.36  Płytka ścienna:

44,8 x 22,3 cm

gr. 8 mm

matowa

37. Prosimy  o  sprecyzowanie  parametrów  technicznych  wykładziny  PCW  w  poszczególnych 

pomieszczenia 

ad  37 Płytka ścienna:

44,8 x 22,3 cm

gr. 8 mm

matowach w Budynku Głównym.

38. Prosimy o sprecyzowanie na jakich elementach pionowych i poziomych i na jaką wysokość malować 

pasy żółto-czarne w garażu?

Ad.38 Pasy żółto czarne należy pomalować na słupach, narożnikach oraz na ścianie na wprost wjazdu 

(zakończenie jezdni). Malowanie pasów należy rozpocząć od poziomu 75 cm od posadzki. Wysokość 

malowanych pasów -  125 cm

39. Prosimy o podanie o jakich parametrach technicznych ma być poliwęglan i mata poliuretanowa na 

ściankach w pomieszczeniu rozładowania broni?
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Ad.39 Mata poliuretanowo – gumowa typ PKC gr.50 mm

          - poliwęglan komorowy, kanalikowy gr. 25 mm, pięciokomorowy U <1,5W/m2K

- trudnorozprzestrzeniajacy ognień

- nie kapiący i odrywający się pod wpływem ognia

- zabezpieczony warstwą UV

- temp. otoczenia od -30o do +130o

- przepuszczalność światła 50%

40. Prosimy o podanie jakie właściwości przewodzące i w jakich przedziałach ma być opór elektryczny 

wykładziny elektrostatycznej?

Ad.40  Homeogeniczna wykładzina rozpraszająca ładunki elektryczne

              gr. 2mmtrudnozapalna – klasa Bfl – S1

            - antypoślizgowść R9

            - klasa ścieralności M

            -  antyelektrostatyczność – R1/R2 <109ohm

            -  antyelektrostatyczność - < 2 kv

41. Prosimy  o  podanie  parametrów  technicznych  wykładziny  antyelektrostatycznej  na  podłodze 

technicznej?

Ad.41 Homeogeniczna wykładzina rozpraszająca ładunki elektryczne o gr. 2mm - płytki

− trudnozapalna – klasa Bfl – S1

− antypoślizgowść R9

− klasa ścieralności M

− antyelektrostatyczność – R1/R2 <109ohm

           -        antyelektrostatyczność - < 2 kv

42. Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładziny dywanowej?

Ad.42 Wykładzina z okrywą pętelkową z  włókna poliamidowego

− gramatura min 725 g/m2 

− płytka 50 x 50 cm

− przystosowana do użytkowania mebli na kółkach.

− tłumienie dźwięków krokowych na poziomie 38/32 dB

43. Prosimy  o  sprecyzowanie  jaka  ma  być  podłoga  w pomieszczeniach  zespołu  komendanta.  Zapis  

„W pomieszczeniach zespołu komendanta należy indywidualnie zaprojektować podłogę w każdym 
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pomieszczeniu”  nie  jest  jednoznaczny  i  może  powodować  różnice  w  wycenie  w  zależności  od 

zastosowanego rodzaju podłogi?

Ad.43 Homeogeniczna wykładzina wzmocniona poliuretanową warstwą ochronną (ułożenie z dwóch 

lub trzech kolorów).

− gr. 2mm

− trudnozapalna – klasa Bfl – S1

− antypoślizgowść R10

− klasa ścieralności T

− wykładzina nie powinna gromadzić ładunków elektrostatycznych powyżej 2 kV

− wykładzina powinna zawierać środki bakteriobójcze.

44. Prosimy  o  udostępnienie  postanowienia  Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora 

Zabytków oraz potwierdzenie, że ewentualne koszty związane z realizacją dodatkowych obowiązków 

wynikających  z  zapisów  w/w  postanowienia  i  uzyskanie  wymaganych  prawem  decyzji 

administracyjnych leżą po stronie Zamawiającego.

Ad.44  W  załączeniu  Postanowienie  Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  

Zabytków,  z  którego  nie  wynikają  do  poniesienia  dodatkowe  koszty,  związane  z  

uzgodnieniem inwestycji.

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