
Szczecin, dnia 31.10.2012 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:

26  i  29.10.2012  r.  dotyczących  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  które  wypłynęły  do 

przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

1. W pozycji 117 jest zapis:

117. Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczona  na stronie internetowej dokumentacja  techniczna jest 

pełna  i  zamawiający  po  wyborze  wykonawcy  nie  wprowadzi  do  umowy  innych   dokumentów 

wchodzących w skład dokumentacji technicznej poza opublikowanymi na stronie internetowej, w tym 

m.in.  opisów  technicznych,  rysunków   technicznych,  obliczeń,  ekspertyz  itp.  dokumentów 

wchodzących  w  skład  dokumentacji  technicznej,  a  nie  opublikowanych  na  stronie  internetowej 

zamawiającego.  Jeżeli  zamawiający  nie  zamieścił  na  stronie  internetowej  pełnej  dokumentacji 

technicznej to prosimy o uzupełnienie o brakujące jej elementy.

Ad 117 Zamawiający informuje, że na  stronie  internetowej  została zamieszczona pełna dokumentacja 

projektowa, i po wyborze Wykonawcy nie będą wprowadzane  dodatkowe  dokumenty,   dotyczące 

przedmiotowego postępowania – załącznik  „Projekt   budowlany”  – załącznik nr 10 dostępny pod 

następującym  adresem:  http://212.14.63.211/stargard/index.html     Podany  skrót  do  dokumentacji, 

dotyczy  projektu  budowlanego  (opracowanie  06.2011);  natomiast   na  stronie  przetargu  jest 

umieszczona dokumentacja wykonawcza znacznie aktualniejsza ( opracowanie 03.2012). Prosimy o 

określenie  jakiej  dokumentacji  się  trzymać  (zakładamy,  że  dokumentacja  wykonawcza  jest  w tym 

przypadku nadrzędna).

Są znaczące różnice pomiędzy ww. dokumentacjami ; np.:

Instalacje elektryczne:

„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.
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- w projekcie budowlanym występuje agregat  prądotwórczy 300kVA, w dokumentacji  wykonawczej; 

w SIWZ oraz przedmiarze jest już agregat o  mocy 200kVA - jaki należy przyjąć ?

-  w projekcie budowlanym występuje UPS o mocy 160kVA; w dokumentacji wykonawczej;  w SIWZ 

oraz przedmiarze jest już UPS o mocy 120kVA – jaki należy przyjąć ?

Ad.1 Zamawiający potwierdza,  że  w tym przypadku  dokumentacja  wykonawcza  jest  dokumentem 

nadrzędnym nad dokumentacją budowlaną.

- Należy przyjąć agregat prądotwórczy o mocy 200 kVA.

- Należy przyjąć UPS o mocy 120 kVA. 

2. Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwa od projektu instalacji Teletechnicznych np. użycie urządzeń 

aktywnych  bądź  okablowania  strukturalnego  innych  firm (odpowiednio  innych  niż  CISCO,  AMP 

TYCO NETCONNECT) o równoważnych parametrach?

Ad.2 Tak, o parametrach równoważnych załączonych na stronie Zamawiającego. 

3.  Dobór  baterii  kondensatorowej  zgodnie  z  założeniami  projektowymi  –  po  dwóch  miesiącach  od 

uruchomienia obiektu: w związku z tym czy uwzględnić jej koszt w ofercie?

Ad 3 Tak,  koszt  baterii  kondensatorowej uwzględnić w ofercie.  Parametry podano w kosztorysie 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – BUDYNEK GŁÓWNY w poz. 265.

4.  W  dostępnych  elementach  projektu  brak  wyspecyfikowania  typu  słupów  i  opraw  oświetlenia 

zewnętrznego. Proszę o podanie szczegółów. 

Ad 4 Typ słupów oświetleniowych podano w kosztorysie „SIECI ZEWNĘTRZNE” poz. 23 – stalowy 

o cynkowany h = 12 m, wysięgnik 1 ramienny  z fundamentem F 150/200. Oprawa oświetleniowa – 

projektorowa uliczna, również podana w/w  kosztorysie w poz. 26.

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

„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.
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