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informacja na stronę internetową/
tablicę ogłoszeń

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont kompleksowy 
budynku Komisariatu Policji w Darłowie, ul. Rzemieślnicza 48 – I etap

Na  podstawie  art.  38  ust.1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 
dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do przedmiotowego 
postępowania wraz z odpowiedziami.  Ponadto, Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38  
ust.  4  ww.  ustawy  zmienia  kosztorys  stanowiący  załącznik  do  specyfiki  istotnych  warunków 
zamówienia.

Pytanie 1
Jakiego rodzaju szprosy należy zamontować do okien?
Odpowiedź:
Wewnątrz szybowe 18 mm.
Pytanie 2
Czy każde okno ma być wyposażone w nawiewnik?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 3
Czy szyby antywłamaniowe typu P3 i P4 mają być montowane tylko po stronie zewnętrznej okna?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie 4
Czy w pom. 8 magazyn broni będą montowane okna? Na rzucie rys. P2 w miejscu okna jest mur.
Odpowiedź:
Tak, w zestawieniu stolarki jest na parterze do wymiany 31 okien.
Pytanie 5
Czy przed oknami  od  strony zewnętrznej  pomieszczeń  parteru  o  nr:  8,9,10  należy uwzględnić 
montaż krat, jak na rys.P2?
Odpowiedź:
Tak, zgodnie z poz.22 kosztorysu nakładczego.
Pytanie 6
Czy stalowe  drzwi  zewnętrzne  do  piwnic  mają  mieć  jeden  zamek,  jak  w  zestawieniu  stolarki 
drzwiowej?
Odpowiedź:
Nie, zgodnie z poz RR:02.02.00. pkt 6 specyfikacji mają mieć 2 zamki atestowane.
Pytanie 7
Zakres robót określony w przedmiarze poz. 27, brak dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu 
robót i konstrukcji, proszę o uzupełnienie projektu.
Odpowiedź:
Zakres w poz. 27 i 28 kosztorysu nakładczego dotyczy odtworzenia wyłazu na dach /konstrukcji  
nośnej w otworze i osadzenie wyłazu/.
Pytanie 8
Zakres  robót  określony w przedmiarze  poz.  28,  brak  okna w zestawieniu  stolarki  okiennej  do 
projektu. Proszę o uzupełnienie parametrów okna.



Odpowiedź:
W zestawieniu materiałów do pozycji 28 w kosztorysie nakładczym podano „wyłaz dachowy” i  
tego ta pozycja dotyczy.
Pytanie 9
W  przedmiarze  doprecyzowano,  że  bramy  garażowe  mają  być  otwierane  mechanicznie,  brak 
informacji o sterowaniu otwieraniem bram, przyciski wewnątrz garażu, czy inny system?
Odpowiedź:
Napędy  do  bram  garażowych  z  paneli  z  przetłoczeniami  kasetonowymi,  są  stosowane  
odpowiednio przez producentów bram, dopasowanie napędu zależy od producenta bramy. Każdy z  
wybranych napędów powinien być wyposażony w: centralę sterującą z zasilaczem, dwa nadajniki,  
diodową lampę sygnalizacyjną, szynę jezdna z listwą zębatą, rozblokowanie napędu od wewnątrz  
pomieszczenia. 
Wyposażenie  napędu  będzie  możliwe  po  wybraniu  producenta  i  rodzaju  napędu  jaki  dany  
producent oferuje. Inwestor nie preferuje producenta bram i rodzaju napędu.
Pytanie 10
Proszę o doprecyzowanie jakie drzwi należy zamontować w wejściu głównym, w zestawieniu drzwi 
do  projektu,  są  drzwi  stalowe  SANDER  120,  a  w  przedmiarze  poz.  31  drzwi  aluminiowe 
dwuskrzydłowe.
Odpowiedź:
Należy zamontować drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wyglądzie jak w zestawieniu stolarki 
drzwiowej (rys. P 9) oraz elewacji frontowej -rys. (P 5) wyposażone w dwa zamki z szybą w 
górnym panelu. Pozostałe wymagania jak w opisie w specyfikacji RR:02.02.00. Pkt.7.
Pytanie 11
Jakie ilości materiałów przyjąć do wyceny konstrukcji osłony okapu dachu o długości około 41 m? 
W poz 58 kosztorysu, jednostką obmiaru jest 1 kpl. Nakłady materiału na : konstrukcję stalową  w 
ilości  65 kg,  łaty 0,234 m3,  itd.  umożliwią wykonanie  około 20% konstrukcji  wsporczej,  brak 
informacji o grubości kątownika.
Odpowiedź:
Poz. 58 kosztorysu zostaje zmodyfikowana w następujący sposób:
poz. nr 2 - śruby z nakrętką – 35,54 kg /kpl zamiast śruby z nakrętką -10 kg/kpl
poz. nr 4 kątownik równoramienny 50x50x4 –  265 kg/kpl zamiast kątownik równoramienny 
50x50x4 – 80x80x10 – 65 kg/kpl
poz. nr 5 łaty drewniane 60x40 – 0,588 m3/kpl zamiast łaty drewniane 60x40 – 0,234 m3 /kpl

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

 

Wyk. K.O. 


