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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 odpowiedzią. Ponadto, Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 
ww. ustawy zmienia kosztorys stanowiący załącznik do specyfiki istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1
Projekt uwzględnia 4 bramy garażowe, natomiast kosztorys nakładczy tylko 3, jaką ilość należy 
przyjąć, oraz czy tak jak w kosztorysie nakładczym brama ma być z mechanicznym podnoszeniem?
Odpowiedź:
Zamawiający  dokonuje modyfikacji poz. kosztorysowej nr 30 która w opisie  zmienia  treść na: 
„bramy  garażowe  podnoszone  mechanicznie  ,  obmiar  4  szt”.   zamiast  „bramy  garażowe 
podnoszone mechanicznie, obmiar -3 szt”.
Bramy należy wyposażyć w napędy indywidualnie dobrane przez producenta do bram garażowych  
z paneli z przetłoczeniami kasetonowymi. Każdy z wybranych napędów powinien być wyposażony  
w  :centralę  sterującą  z  zasilaczem,  dwa  nadajniki  zdalnego  sterowania,  diodową  lampę  
sygnalizacyjną, szynę jezdną z listwą zębatą, rozblokowanie napędu od wewnątrz pomieszczenia.
Wyposażenie napędu będzie możliwe po wybraniu producenta i  rodzajów napędów jakie dany  
producent oferuje. Inwestor nie preferuje żadnego producenta bram i rodzaju napędu.
Pytanie nr 2
W SWiOR zakres robót uwzględnia wymianę parapetów wewnętrznych, czy należy to uwzględnić?
Odpowiedź:
Należy wycenić wymianę parapetów w ilości, zakresie i rodzaju określonych w poz. 33 i poz. 34  
kosztorysu nakładczego.
Pytanie nr 3
W SWiOR zakres robót uwzględnia demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, wraz z jej 
przedłużeniem. Czy wchodzi to w zakres zamówienia?
Odpowiedź:
Nie wchodzi w zakres zamówienia
Pytanie nr 4
W opisie okien w SWiOR występują nawiewniki higrosterowane, należy je uwzględnić?
Odpowiedź:
Tak, w każdym oknie.
Pytanie nr 5
W projekcie do docieplenia stropodachu podano styropian granulowany, natomiast w przedmiarze 
keramzyt, więc jaki materiał należy zastosować?
Odpowiedź:
Należy wycenić zgodnie z poz. 35 i poz. 36 kosztorysu nakładczego.



Pytanie nr 6
Poz. Od 3 do 9 w kosztorysie nakładczym zawierają w sobie nakłady z poz.2,13 oraz 15. Czy 
można pominąć pozycje 2, 13 oraz 15 w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź:
Należy wycenić wszystkie pozycje w kosztorysie ofertowym.
Pytanie 7
Poz.  10  w kosztorysie  nakładczym zawiera  w sobie  poz.  2,  14,  oraz  16.  Czy można pominąć 
pozycje 2,14,16 w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź:
Należy wycenić wszystkie pozycje w kosztorysie ofertowym.
Pytanie nr 8
Czy pozycja 37 w kosztorysie nakładczym dotyczy izolacji styropapą na łączniku, jeżeli tak to czy 
należy uwzględnić w tej pozycji płyty styropianowe laminowane papą, oraz łączniki teleskopowe 
do styropapy?
Odpowiedź:
Należy  uwzględnić  wszystkie  rodzaje  materiałów  ujęte  w  wyszczególnieniu  do  zastosowanej  
tablicy do wyceny izolacji poziomej na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na sucho i do  
krycia dachu papą termozgrzewalną na podłożu betonowym.
Pytanie 9
W pozycji  38  występuje  w  nakładach  płyta  styropianowa  jednostronnie  oklejona,  projekt  nie 
uwzględnia docieplana dachu głównego styropapą czy można pominąć ten materiał w nakładach?
Odpowiedź:
Należy wycenić wszystkie pozycje w kosztorysie ofertowym.
Pytanie nr 10
W kosztorysie nakładczym poz. 13 i 14 występuje ponowne wklejenie siatki na styropian? Czy 
powyższe pozycje wyceniać w ofercie?
Odpowiedź:
Należy wycenić wszystkie pozycje w kosztorysie ofertowym.
Pytanie nr 11
W  kosztorysie  nakładczym  poz.  15  i  16  występuje  ponowne  wykonanie  cienkowarstwowej 
wyprawy z tynku mineralnego. Czy powyższe pozycje wyceniać w ofercie?
Odpowiedź:
Należy wycenić wszystkie pozycje w kosztorysie ofertowym.
Pytanie nr 12
Jaki zastosować do stolarki okiennej szpros, międzyszybowy czy konstrukcyjny? Jeśli zastosujemy 
międzyszybowy to jakiej szerokości 8,18,26mm?
Odpowiedź:
Wewnątrz szybowe 18 mm.
Pytanie nr 13
Czy  do  stolarki  okiennej  z  szybami  antywłamaniowymi   zastosować   okucia  WK2 
(antywłamaniowe)?
Odpowiedź:
Należy zastosować rodzaje liczbę i rozmieszczenie okuć antywyważeniowych, jakie wymagane są  
wg. norm przedmiotowych. Okucia antywłamaniowe należy montować do wzmocnień w profilu  
okiennym.
Pytanie 14
W  kosztorysie  nakładczym  brak  pozycji  dotyczących  demontażu  i  montażu  parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych okien? Z jakich materiałów mają być wykonane parapety?
Odpowiedź:
Należy wycenić wymianę parapetów w ilości, zakresie i rodzaju określonych w poz. 33 i poz. 34  
kosztorysu nakładczego.



Pytanie nr 15
W kosztorysie nakładczym brak pozycji dotyczących obróbki okien i parapetów wewnętrznych?
Odpowiedź:
Powyższe roboty nie są przedmiotem tego przetargu.
Pytanie nr 16
Kosztorys  nakładczy poz.  34 „Montaż  gzymsów i  parapetów typu FA”.  –  Jakich  prac  dotyczy 
powyższa pozycja kosztorysowa?
Odpowiedź:
Należy wycenić wymianę parapetów w ilości, zakresie i rodzaju określonych w poz. 33 i poz. 34  
kosztorysu nakładczego.
Pytanie nr 17
Projekt budowlany punkt. 4.4. przewiduje docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem o 
gr.  18cm, natomiast  kosztorys  nakładczy poz.  35 i  36 przewiduje docieplenie granulatem o gr. 
11cm. Jaką grubość izolacji cieplnej przyjąć do wyceny oferty?
Odpowiedź:
Należy wycenić zgodnie z poz. 35 i poz. 36 kosztorysu nakładczego.
Pytanie nr 18
Kosztorys nakładczy poz.38 przewiduje krycie dachu styropapą o powierzchni 510,659m2. Projekt 
budowlany punkt 4.4.  przewiduje docieplenie dachu styropapą tylko na łączniku budynku. Jaką 
ilość dachu należy ocieplić styropapą?
Odpowiedź:
Styropapą neleży ocieplić zgodnie z pozycją 38 kosztorysu nakładczego 510,659 m2 powierzchni  
dachu.
Pytanie nr 19
 Brak w kosztorysie nakładczym pozycji dotyczących montażu balustrad na nowych schodach?
Odpowiedź:
Powyższe roboty nie są przedmiotem tego przetargu.
Pytanie nr 20
Brak w kosztorysie nakładczym pozycji dotyczących okładzin schodów z płytek?
Odpowiedź:
Powyższe roboty nie są przedmiotem tego przetargu.
Pytanie nr 21
Brak w kosztorysie nakładczym pozycji dotyczących remontu zadaszenia nad  wejściem głównym 
do budynku?
Odpowiedź:
Powyższe roboty nie są przedmiotem tego przetargu.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wyk. K.O. 


