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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na „Budowę
stacji  obsługi  samochodów wraz z  infrastrukturą techniczną  na  terenie  II  Komisariatu  Policji
w Koszalinie, przy ul. Krakusa i Wandy 11”- etap I”.

Na podstawie art.  38 ust.  2 i  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.06. 2014 r. wraz z wyjaśnieniami: 

1. Pytanie:
Czy instalacje  wewnętrzne  w budynku  obsługi  kojców dla  psów wchodzą  w zakres  I  etapu?  Brak  projektu
budowlanego  dla  budynku  kojców  w  przedstawionej  dokumentacji  natomiast  wyszczególnienie
w kosztorysie. Proszę o sprecyzowanie, które instalacje wewnętrzne wchodzą w zakres I etapu i czy tylko dla
budynku SOS czy dla budynku obsługi kojców również?

Odpowiedź:
Tak,  wchodzą  w  zakres  I  etapu.  Nie  ma  projektu  budowlanego,  ponieważ  jest  to  remont  istniejącego
pomieszczenia garażowego. Lokalizacja poszczególnych urządzeń zastanie wskazana w trakcie prowadzenia prac.

2. Pytanie:
Czy ciepłociąg wchodzi w zakres I etapu? W przedstawionym projekcie branży sanitarnej- instalacje zewnętrzne
na rysunku  KPII  w Koszalinie  -  inst.  sanit.  na działce  (I  ETAP)  brakuje projektu ciepłociągu przedstawiono
natomiast kosztorys związany z jego wykonaniem. Proszę o sprecyzowanie, które instalacje zewnętrzne wchodzą
w zakres I etapu i czy tylko dla budynku SOS czy dla budynku obsługi kojców również?

Odpowiedź:
Tak, wchodzi w zakres I etapu i jest to jeden z pierwszych elementów do wykonania przed sezonem grzewczym.
Zamawiający dołącza projekt na przebudowę w tym zakresie.

3. Pytanie:
Czy montaż i dostawa bojlera elektrycznego i przepływowych podgrzewaczy wody wchodzą w zakres I etapu?
Brak pozycji kosztorysowych natomiast przedstawione zostały w projekcie budowlanym wod.-kan.

Odpowiedź:
Nie wchodzą w zakres I etapu.

4. Pytanie:
Czy  realizacja  etapu  I  przewiduje  montaż  i  dostawę:  umywalek,  zlewozmywaków,  misek  ustępowych  itp.
w budynku SOS.?

Odpowiedź:
Nie wchodzą w zakres I etapu.

                W związku z powyższym i zmianą treści siwz Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia
ofert oraz wniesienia wadium do dnia 23.06.2014r. 
                    Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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