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Szczecin, dnia 10.04.2014 r. 

ZZ-2380-60/14 

informacja na stronę internetową/ 

tablicę ogłoszeń 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie 

 

 Na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 

dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wypłynęły do 

przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami i zmianą: 

 

Pytanie nr 1 

1. Jaki układ pracy pomp? 

a. monowalentny 

b. biwalentny 

c. biwalentny alternatywny 

2. Jaka temperatura punktu biwalentnego dla temperatury zewnętrznej -16
o
C i wewnętrznej 

+20
o
C? 

3. Na jaki parametr pracuje istniejąca instalacja centralnego ogrzewania przy temperaturze 

zewnętrznej -16
o
C? 

a. 80/60 
o
C 

b. 70/50
o
C 

c. inny 

4. Jaka moc pompy ciepła  przy jakim parametrze? 

a. 0/55  
o
C 

b. 0/45 
o
C 

c. 0/55 
o
C 

5. Jaki sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej? 

a. czy priorytet 

b. czy zbiornik biwalentny 

c. czy kolektor -  pompa ciepła – węzeł cieplny? 

Odpowiedź:  

Wszelkie dane wyjściowe prowadzące do doboru urządzeń i związane z tym rozwiązania 

znajdują się w załącznikach do zamówienia tj:  w projektach budowlanych – rysunkach, 

schematach technologicznych, rzutach pomieszczeń, w kosztorysach oraz w opisach 

technicznych,  

i zestawieniach urządzeń. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji prac geologicznych wymaganej do 

uzyskania pozwolenia na wykonanie odwiertów. 
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Odpowiedź:  
Zamawiający posiada dokumentację geologiczną oraz posiada pozwolenie na budowę całości 

zadania. 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający posiada opracowanie projektowe związane ze sposobem podłączenia 

pompy ciepła w istniejący układ centralnego ogrzewania w którym to opracowaniu pokazane 

będzie miejsce włączenia oraz dobór automatyki i regulacji i określony zostanie punkt 

biwalentny pracy pompy ciepła? 

Odpowiedź:  
Schemat podłączenia pompy ciepła został zamieszczony w załącznikach do zamówienia 

przetargowego.  

Dobór automatyki i regulacji uzależniony jest od zastosowanego systemu.  

Biwalentny punkt pracy pompy ciepła zostanie określony na etapie wykonawstwa. 

Pytanie 4: 

W załączonym kosztorysie na wykonanie robót związanych z pompą ciepła oraz dolnego 

źródła nie uwzględniono prac związanych z rozbiórką oraz ponownym ułożeniem 

nawierzchni z polbruku (teren parkingu) oraz usunięciem drzew i krzaków w rejonie studni 

zbiorczej oraz tras przebiegu rurociągów dolotowych. 

Odpowiedź: 

Wycenie podlega zakres prac ujęty w przedmiarach.  

Pytanie 5: 

W załączonym kosztorysie na wykonanie układu solarnego przyjęty prac związany z 

wykonaniem instalacji ciepłej wody i cyrkulacji nie odpowiada zakresowi jaki należy w 

chwili obecnej wykonać.  

W specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części VI jest zapis: „Zamawiający 

zastrzega, że kosztorysy ofertowe uproszczone mają być zgodne z załączonymi kosztorysami 

nakładczymi, bez prawa do skracania lub rozszerzania robót w poszczególnych pozycjach 

kosztorysowych.” 

W świetle powyższych faktów prosimy o załączenie nowych kosztorysów  nakładczych 

uwzględniających faktyczny zakres prac do wykonania. 

Odpowiedź:  

Wycenie podlega zakres prac ujęty w przedmiarach.  

Pytanie 6: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w zakresie wykonania instalacji c.o. dla 

budynku B przy ul. Kaszubskiej jest wykonanie nowego rozdzielacza instalacji c.o. 405 kW, 

ponieważ w załączonym kosztorysie brakuje montażu urządzeń i armatury, wykazanych  

w załączniku do schematu rozdzielacza. 

Odpowiedź:  

Dostawa i montaż rozdzielaczy wraz z armaturą i osprzętem leży w gestii Zamawiającego. 

Pytanie 7: 

Stosownie do postanowień pkt. XXII SIWZ prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii: 

Zgodnie z opisem zakresu robót KMP Koszalin przy ul. Słowackiego, branża elektryczna –

modernizacja oświetlenia polega na wymianie opraw oświetleniowych. Prosimy o 
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potwierdzenie, że istniejące rozdzielnice elektryczne, oprze wodowanie instalacji elektrycznej 

oświetleniowej jak i włączniki światła zamontowane w pomieszczeniach objętych projektem 

są w dobrym stanie technicznym i nie będą podlegać wymianie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że zakres robót branża elektrycznej obejmuje tylko wymianę opraw 

oświetleniowych. Wymiana rozdzielnic, osprzętu jak i oprzewodowania nie wchodzi w zakres 

zamówienia. 

Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że zdemontowany osprzęt oraz urządzenia (grzejniki, ruraż, oprawy 

oświetleniowe) podlegające demontażowi według projektu, przechodzą w posiadanie 

wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Materiały z demontażu są własnością Zamawiającego i nie przechodzą  

w posiadanie Wykonawcy. 

Pytanie 9: 

W załączonej dokumentacji dotyczącej tematu Koszalina ul. Słowackiego 11 pkt 9 brak 

projektu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Proszę o załączenie dokumentacji. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem w opisie technicznym pkt 10 Projektu budowlano – wykonawczego 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do wykonania Programu prac 

konserwatorskich i dokonania uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Pytanie 10: 

Kolor stolarki? 

Specyfika otwierania?  

Z jakiego drewna stolarka drewniana? 

Odpowiedź: 

W części „B” i „C” stare okna wymienić na nowe okna wykonane z PCW uchylno rozwierane 

w kolorze białym z zachowaniem oryginalnych podziałów. W części „A” drewniane z 

uwzględnieniem wymogów konserwatora zabytków, między innymi co do: koloru, specyfiki 

otwierania, rodzaju drewna itp. – zgodnie z oddzielnie opracowanym przez dyplomowanego 

konserwatora zabytków „Programem prac konserwatorskich”. Opracowanie „Programu prac 

Konserwatorskich” zleca   wykonawca robót. 

Pytanie 11: 

Które pozycje mają mieć zespolenia w klasie P7 (wg. zestawienia takie istnieją i w 

dokumentacji szczegółowej mają oznaczenie „Wp7”?  

Odpowiedź: 

Okna w klasie P7 zostały zaznaczone na rysunkach nr: 12,13 i 19. 

Pytanie 12: 

Które pozycje należą do Tajnych Kancelarii (tam maja być systemy sygnalizujące włamanie 

SA-3) ? 

Odpowiedź: 

Okna z systemem sygnalizacji włamania będą wskazane w trakcie realizacji robót. 

 



  

„Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w ramach programu priorytetowego 5.3.5 "System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) 

Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych" 

 

Pytanie 13: 

Czy nad budynkiem pieczę ma konserwator zabytków? . 

Odpowiedź: 

Działka znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, podlegającemu ochronie  

jako układ urbanistyczny i zespół budowlany. Budynki figurują w wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków miasta Koszalina.   

Pytanie 14: 

Proszę o informację na temat wyprawek sufitów lub ewentualnego ich malowania w całości 

po robotach elektrycznych (po zawieszeniu opraw). Czy będzie konieczność ich wyprawienia 

lub malowania? 
Odpowiedź: 
Podczas wykonywania robót związanych z demontażem starych opraw i montażem nowych 

należy wykonać roboty ujęte w założeniach kalkulacyjnych do katalogów i wyszczególnieniu 

robót do tablic.  

Pytanie 15: 

Proszę o określenie rodzaju okien jakie należy wymienić. Według kosztorysu to okna PCV, 

natomiast wg. załącznika nr. 17 to okna drewniane? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z punktem 6. Opisu do projektu budowlano- wykonawczego termomodernizacji 

budynku Komendy Powiatowej Policji w  ul. J. Kilińskiego 1 w Kołobrzegu, „wskazane w 

projekcie okna wymienić na nowe PCW w kolorze białym” zgodnie z zapisami w 

przedmiarze robót.  

Pytanie 16: 
Czy czyszczenie elewacji wykonać ściernie przez piaskowanie, czy chemicznie, brak 

nakładów materiałowych  (co powinno wynikać z opracowanego programu prac 

konserwatorskich?  

Pytanie 17: 
W jaki sposób dopisać nakłady na rusztowania, jeżeli nie można modyfikować pozycji 

kosztorysowych – dotyczy pozycji nr. 1 kosztorysu budowlanego ? 
Odpowiedź na pytania nr 16 i 17: 
Zamawiający rezygnuje z realizacji części robót ujętych w dziale „RENOWACJA 

ELEWACJI” (pozycje 1,2,3 kosztorysu na roboty budowlane): 

poz. 1 „czyszczenie ścierne lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi”, 

poz. 2 „naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły – 4-5 cegieł – 

przyjęto 150 miejsc”, 

poz. 3 spoinowanie murów i sklepień z wystrojem architektonicznym z cegły 

z przygotowaniem zaprawy – przyjęto 20 % powierzchni ścian.” 

W ofercie należy wyzerować pozycje 1,2,3 w kosztorysie na roboty budowlane. 

Pytanie 18 
Dla jakiej grubości ścian są przewidziane nakłady na wykonanie izolacji poziomej metodą 

iniekcji niskociśnieniowej?  
Odpowiedź 
Nakłady na wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji są przewidziane dla ścian 

piwnic o średniej grubości 35-40 cm. 
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Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia poprzez wykreślenie w rozdziale XII. Opis sposobu obliczenia ceny punktu 5. 
 

 

 

 Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz 

wniesienia wadium. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O.    

 


