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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.  1 i  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 16.06. 2014 r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1:
Zarówno  opis  techniczny  jak  i  projekt  zawiera  wykonanie  ogrodzenia  murowanego  z  cegły  klinkierowej
z  wypełnieniem  przęseł  bloczkami  gazobetonowymi,  w  kosztorysie  nakładczym  poz.  59  występuje  budowa
ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Poz. 59 kosztorysu zawiera wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych żelbetowych,
których rozebranie jest ujęte w poz. 23 kosztorysu.
Wykonanie ścian ogrodzenia murowanego ujęte jest w poz.64, 75, 76.

Pytanie 2:   
Proszę  o  wyjaśnienie  kwestii  dotyczącej  zewnętrznej  kanalizacji  deszczowej.  Czy  w  etapie  I  wykonywany
jest tylko fragment instalacji zew. wokół budynku SOS zgodnie z rysunkiem  KPII w Koszalinie - inst.  sanit.
na działce – rysunek w załączniku pisma.

Odpowiedź:
 Kanalizacja deszczowa I etap składa się z dwóch fragmentów:
- fragment  dookoła  budynku  wykonany  tak,  żeby  odebrać  wszystkie  wody  opadowe  z  rur  spustowych

projektowanego budynku z włączeniem do isniejącej kanalizacji poprzez projektowaną studnię D-3,
- fragment pod budynkiem: studnie D-5 – D-4.  Odcinek ten będzie nieczynny do następnego etapu.

Pytanie 3:   
W dokumentacji  brak  projektu  kanalizacji  sanitarnej  oznaczonej  nitką  W8-  S4 (w załączniku  pisma rysunek
z zaznaczoną nitką). Opracowanie projektowe i kosztorysowe dotyczy tylko  fragmentu S1-S4. Czy odcinek W8-
S4 wykonany ma być w I etapie? Proszę o dołączenie projektu.

Odpowiedź:
Tak. Odcinek W-8 – S-4 ma być wykonany w I etapie. Na załączonej planszy etapu I są wszystkie niezbędne
dane  do  wyceny:  lokalizacja,  średnice  rur,  długości,  studnie  (głębokości).  Ma  to  odbicie  w  kosztorysie
i w przedmiarach.

Pytanie 4: 
Proszę  o  wyjaśnienie  kwestii  jak  mają  być  traktowane  wpusty deszczowe oznaczone  W1-W8 przy  budynku
obsługi kojców dla psów. Czy należy je włączyć  do kanalizacji sanitarnej? Czy za wpustami zaprojektowano OS
tj. osadnik, proszę o podanie jego parametrów technicznych. 

Odpowiedź:
Wpusty  w-1  –  w-8  nie  są  wpustami  deszczowymi.  Cały  odcinek  od  w-8  do  S-4  to  kanalizacja  sanitarna,
a wymienione wpusty zlokalizowane są przy poszczególnych kojcach i służą do usuwania nieczystości porzez
spłukiwanie  wodą  kojców  jak  i  utwardzonego  placu  dookoła.  Wpusty  włączone  są  do  sieci  kanalizacji
sanitarnej w studni S-6 z poprzez osadnik (Os). Z osadnika nieczystości usuwane są okresowo.
Wszystkie elementy uwzględnione są tak w kosztorysie jak i w przedmiarach.

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