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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

zwanej dalej „uPzp” na KPP Sławno - budowa nowej siedziby przy ul. Polanowskiej w Sławnie

  Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły do Zamawiającego

w dniach 28-29.06.2018 r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami siwz:

Pytanie nr 1  

W przekazanej dokumentacji przetargowej brak projektu badań geologicznych – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Projekt badań geologicznych - „Opinia geotechniczna badań podłoża gruntowego na potrzeby budowy Komendy
Policji w miejscowości Sławno” został dołączony do odpowiedzi jako załącznik nr 1

Pytanie nr 2

W przekazanej dokumentacji przetargowej brak dokumentacji geotechnicznej – prosimy o uzupełnienie. -

Odpowiedź na pytanie nr 2

Dokumentacja  geologiczno  -  inżynierska  dla  posadowienia  obiektów  budowlanych  projektowanej  Komendy
Policji w Sławnie”  zatwierdzona decyzją nr 17/2017 z dnia 30 10.2017 r. została dołączona do odpowiedzi jako
załącznik nr 2.

Pytanie nr 3

W przekazanej dokumentacji przetargowej brak pozwolenia na budowę – prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź na pytanie nr 3

Decyzja pozwolenie na budowę została dołączona do odpowiedzi jako załącznik nr 3

Pytanie nr 4

W przekazanej dokumentacji przetargowej: branża sanitarna – „Odprowadzenie wód deszczowych do rowu” rys.
nr 2 jest niekompletny – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Rys.  nr  1  projektu  „Odprowadzenie  wód  deszczowych  do  rowu”  -  schemat”  oraz  rys.  nr  2  projektu
„Odprowadzenie wód deszczowych do rowu” - profil zostały dołączone do odpowiedzi  jako załącznik nr 4 i
załącznik nr 5.

Pytanie nr 5

Strzelnica - Układ N1 poz. 28 nawiewnik wyporowy 4000*1200 ma być wykonany wg technologii strzelnicy.
Prosimy o załączenie rysunku wykonawczego tego nawiewnika. 

Odpowiedź na pytanie nr 5



Do wyceny układu strzelnica N1 należy przyjąć nawiewnik wyporowy 600*1200 , który  jest opisany w karcie
katalogowej, stanowiącej załącznik nr 12 do odpowiedzi, lub równoważny. 

Pytanie nr 6

Strzelnica - Układ N1 poz. 14 zawory wentylacyjne nawiewne fi 100 - 5 szt. wg zestawienia elementów – brak
w załączonych przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Do wyceny proszę przyjąć 5szt zaworów zgodnie z dokumentacją projektową.
Przedmiar  robót  w  kontrakcie  ryczałtowym  jest  dokumentem  pomocniczym,  mającym  na  celu  ułatwienie
dokonania  wyceny.  Ewentualne  brakujące  pozycje  lub  ilości  Wykonawca  powinien  uzupełnić  zgodnie
z dokumentacją projektową i wycenić.
Zamawiający nie zgadza się na niepodanie skorygowanej faktycznej ilości zaworów.

Pytanie nr 7

Strzelnica  -  wyciągi  z  pom.  nr  0.12  i  0.13  są  za  pomocą  wentylatorów  dachowych.  W  zestawieniach
materiałowych brak jest odsysaczy spalin. W części rysunkowej opisane jest wentylator odsysacza spalin. Prosimy
o podanie jak mają być zakończone wyciągi w tych pomieszczeniach?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Nie przewiduje się odsysacza spalin , wentylatory mają być zakończone siatką. 

Pytanie nr 8

Centrala  NW1  ma  być  z  nawilżaniem  parowym.  Prosimy  o  załączenie  karty   doborowej centrali  NW1
z równoczesnym podaniem parametrów agregatu freonowego.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Agregat  freonowy  10kW.  Założenia  dot.  doboru  centrali  zawarte  są  w  opisie  projektu  instalacji  sanitarnej
wewnętrznej CZ1. Wymagania projektu spełnia np. centrala wg załącznika nr 6 -

Pytanie nr 9

W piwnicy w części rysunkowej jest 14 szt. kratek transferowych 200*200. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Do wyceny proszę przyjąć 14 szt kratek transferowych zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiar robót
w kontrakcie  ryczałtowym jest  dokumentem pomocniczym,  mającym na  celu  ułatwienie  dokonania  wyceny.
Ewentualne brakujące pozycje lub ilości Wykonawca powinien  uzupełnić zgodnie z dokumentacją projektową i
wycenić.

Pytanie nr 10

Układ N3/W3 Anemostat nawiewny 600*600 - 4 szt. W przedmiarze 1 szt. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Do wyceny proszę przyjąć 4 szt anemostatów nawiewnych 600*600 zgodnie z dokumentacją projektową.
Przedmiar  robót  w  kontrakcie  ryczałtowym  jest  dokumentem  pomocniczym,  mającym  na  celu  ułatwienie
dokonania  wyceny.  Ewentualne  brakujące  pozycje  lub  ilości  Wykonawca  powinien  uzupełnić  zgodnie
z dokumentacją projektową i wycenić.

Pytanie nr 11

Układ  N3/W3 -  czy  zawory  wywiewne  –  5  szt.  mają  mieć  puszki  rozprężne  jak  wynika  to  z  załączonych



przedmiarów?

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zawory wywiewne mają mieć puszki rozprężne.

Pytanie nr 12

Układ N3/W3 - w załączonych przedmiarach jest 6 szt. kratek 600*200; 1 szt. kratka 200*200. Brak tych kratek
w zestawieniu elementów i części rysunkowej. Prosimy o korektę przedmiarów
.
Odpowiedź na pytanie nr 12

Do wyceny należy przyjąć 6 szt. kratek 600*200 oraz 1 szt. kratka 200*200.zgodnie z faktycznymi nakładami
wynikającymi  z  dokumentacji  projektowej.  Niezależnie  od  podanych  ilości  w  przedmiarze  robót,  który  jest
dokumentem pomocniczym, mającym na celu ułatwienie dokonania wyceny, ewentualne brakujące pozycje lub
ilości Wykonawca powinien  uzupełnić zgodnie z dokumentacją projektową i wycenić. Zamawiający załącza do
odpowiedzi zestawienie materiałów wentylacyjnych w „rozwijalnym” formacie excel stanowiące załącznik nr 7 i
załącznik nr 8, co powinno ułatwić określenie rzeczywistych nakładów materiałowych.  

Pytanie nr 13

Układ N4/W4 - Anemostat nawiewny 600*600 - 4 szt., w przedmiarze 1 szt. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie nr 13

Do wyceny proszę przyjąć 4 szt anemostatów nawiewnych 600*600. zgodnie z dokumentacją projektową.
Przedmiar  robót  w  kontrakcie  ryczałtowym  jest  dokumentem  pomocniczym,  mającym  na  celu  ułatwienie
dokonania  wyceny.  Ewentualne  brakujące  pozycje  lub  ilości  Wykonawca  powinien  uzupełnić  zgodnie
z dokumentacją projektową i wycenić.

Pytanie nr 14

Układ N5/W5 anemostat nawiewny 600*600 – 2 szt.: anemostat wywiewny 600*600 – 2 szt., w przedmiarach 6
szt. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 14

Do wyceny  proszę  przyjąć  2  szt  anemostatów  nawiewnych  600*600  oraz  2  szt.  anemostatów  wywiewnych
600*600 zgodnie z dokumentacją projektową.
Ilość  anemostatów  do  wyceny  oferty  należy  przyjąć  zgodnie  z  faktycznymi  nakładami  wynikającymi
z dokumentacji  projektowej.  Przedmiar  robót  w  kontrakcie  ryczałtowym  jest  dokumentem  pomocniczym,
mającym na celu ułatwienie dokonania wyceny. 
Zamawiający załącza do odpowiedzi zestawienie materiałów wentylacyjnych w „rozwijalnym” formacie excel
stanowiące  załącznik  nr  7  i  załącznik  nr  8,  co  powinno  ułatwić  określenie  rzeczywistych  nakładów
materiałowych. 

Pytanie nr 15

Układ  WC1  –  w  załączonych  przedmiarach  jest  1  szt.  wentylator  TD500/160,  natomiast  w  załączonym
zestawieniu materiałowym są 3 szt. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 15

Do wyceny należy przyjąć szt. 3 szt. wentylatora TD500/160 zgodnie z faktycznymi nakładami wynikającymi
z dokumentacji projektowej.
Przedmiar  robót  w  kontrakcie  ryczałtowym  jest  dokumentem  pomocniczym,  mającym  na  celu  ułatwienie
dokonania  wyceny.  Ewentualne  brakujące  pozycje  lub  ilości  Wykonawca  powinien  uzupełnić  zgodnie
z dokumentacją projektową i wycenić. 



Pytanie nr 16

Przewody wentylacyjne nawiewno - wywiewne prowadzone na dachu należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem
z blachy. Czy płaszcz z blachy ocynkowanej jest przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak,  to prosimy o podanie
ilości.

Odpowiedź na pytanie 16

Płaszcz z blachy ocynkowanej jest przedmiotem zamówienia. Jego ilość to około 72 m2.

Pytanie nr 17

Prosimy  o  podanie  ilości  wyrzutni  dla  układów  WC1,  WK1,  WK2  przedmiary  różnią  się  od  zestawień
materiałowych.  W  przedmiarach  brak  jest  również  cokołów  dachowych.  Brak  możliwości  skorygowania
w oparciu o załączony rysunek dachu. Czy Zamawiający uaktualni przedmiar?

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający nie uaktualni przedmiaru robót.  Do wyceny należy przyjąć taką ilość wyrzutni posadowionych na
podstawach dachowych, jaka wynika z dokumentacji projektowej:
- rys. 12, rzut piętra I - instalacja went., klim. - w sumie 7 wyrzutni dla zespołów WK1, WK2, Wy4
- rys. 13, rzut dachu - instalacja went., klim. - w sumie 5 wyrzutni dla zespołów WK1, WK2, WC1.

Pytanie nr 18 a

Prosimy o podanie informacji w sprawie:
a) typu nawiewnika wyporowego czyli kwadratowy, cylindryczny, pół-cylindryczny, bądź ćwierć-cylindryczny,
wymiar średnicy i grubości (wymiar B i A)

Odpowiedź na pytanie 18 a

Do  wyceny  należy  przyjąć  nawiewnik  wyporowy  o  wymiarach  4,0m  x1,2m  kwadratowy,  sufitowy  na
podobieństwo nawiewnika np. JRS, JHP z możliwością połączenia kilku kratek.

Pytanie nr 18 b

Prosimy o podanie informacji w sprawie:
- wentylatora odciągu spalin - jaki ma być odsysacz spalin, co obsługuje czyli rodzaj pojazdów?

Odpowiedź na pytanie 18 b

Przewiduje się odsysacz spalin o  parametrach nie mniejszych niż:
-średnica przewodu – 100 mm
-długość przewodu – 6000 mm
-wydatek – 400 m3/h
-opory przepływu - 800 pascali

-odporność termiczna – 150  o C.

Pytanie nr 18 c

Prosimy o podanie informacji w sprawie:
- do czego służy wentylator o wyd. 1150m3/h

Odpowiedź na pytanie 18 c

Odciąg z pomieszczenia gospodarczego 0,13 w budynku strzelnicy.

Pytanie nr 18 d

Prosimy o podanie informacji w sprawie:
- wentylatora WPA-5-E-N – są niejasności – taki wentylator ma obecnie moc 0,37kW, a wcześniej 0,55kW, ale



nigdy 0,75kW, Fi przyłączy – 160 mm, a nie 250 mm.

Odpowiedź na pytanie 18 d

Moc zastosowanego wentylatora 0,55kW, a średnica 160 mm i taki wentylator Wykonawca powinien przyjąć do
wyceny.

Pytanie nr 19

Na rysunku 01.piwnica dla budynku głównego brak wymiarowania. Uniemożliwia to wykonanie przedmiarów.
Prosimy o uzupełnienie rysunku.

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający  załącza  do  odpowiedzi  rysunek  01.  „Rzut  piwnicy  w  budynku  głównym”  z  wymiarami  jako
załącznik nr 9

Pytanie nr 20

Dotyczy budynku głównego - prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie, w tym wyposażenie meblowe wchodzi
w zakres oferty? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie specyfikacji lub załączenie tabeli z opisem parametrów
technicznych dla poszczególnych elementów wyposażenia jakie należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź na pytanie 20

Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 21

W przedmiarach dla budynku głównego Zamawiający uwzględnił w wyposażeniu wewnętrznym tylko: kurtynę
powietrzną,  tablicę  ogłoszeniową,  stoły  i  taborety  dla  pomieszczeń  dla  zatrzymanych,  regały  przesuwne,
podnośnik  elektromechaniczny  oraz  siłownię  telekomunikacyjną  –  prosimy  o  potwierdzenie,  że  innego
wyposażenia nie należy ujmować w ofercie.

Odpowiedź na pytanie 21

W zakres zamówienia wchodzą elementy wyposażenia:
- stoły i taborety w PdOZ
- regały przesuwne
- podnośnik elektromechaniczny, dwukolumnowy 
- siłownia telekomunikacyjna 
blaty:
- przy oknie dyżurnych z szufladą podawczą , - blat B1
- przy stanowisku wydawania broni – blat B2
- w PdOZ- blat B3
oraz zabudowy stałe:
- lada w recepcji lada L1
- lada w kancelarii tajnej lada L2 
a także kurtyna powietrzna oraz inne wyposażenie typu wycieraczki zewnętrzne, drabiny mocowane na stałe z
podłożem.

Pytanie nr 22

Prosimy o sprecyzowanie parametrów platformy pionowej o napędzie elektrycznym dla osób niepełnosprawnych
(niejednoznaczne np. poręcz wskazane trzy warianty, kaseta dyspozycji wskazane trzy warianty itp.).

Odpowiedź na pytanie 22

Podstawowe informacje są podane na rys. nr 39. 
Poniżej Zamawiający podaje szczegóły dot. platformy dla osób niepełnosprawnych. 



- posiadanie  certyfikatów zgodnie z UE/CE. 
- wszystkie elementy ocynkowane,
- osłony malowane proszkowo,
- wyciszenie matami redukującymi hałas,
- prowadzenie kabiny na rolkach,
- soft-start,
- czujnik faz,
- zasilanie 400V, opcjonalnie zasilanie 230V z falownikiem,
- malowanie RAL 9006,
- poliwęglan komorowy jako wypełnienie furtek i barierki kabiny,
-kaseta wezwań i dyspozycji sterowana kluczykiem mocowana na stałe w kolumnie,
- zabezpieczenie przed niepowołanym użyciem poprzez zdalne załączanie zasilania.

Pytanie nr 23

Prosimy o podanie parametrów siłowni telekomunikacyjnej, prosimy o podanie jakie urządzenia należy ująć w
ofercie, załączenie specyfikacji tych urządzeń oraz niezbędnych do wyceny parametrów. 

Odpowiedź na pytanie 23

Opis i parametry siłowni są  ujęte  w załączniku nr 10 do odpowiedzi.

Pytanie nr 24

Prosimy o podanie parametrów podnośnika elektromechanicznego dwukolumnowego o udźwigu do 5000 kg.

Odpowiedź na pytanie 24

parametry podnośnika są następujące:
1. udźwig  od 3,5 do 5 ton
2. szerokość między kolumnami 2800-3000 mm
3.wysokość podnoszenia  1850- 2070 mm
4. zasięg ramion  850mm-2000 mm
5. poziom wytwarzanego hałasu 60-70 dB.

Pytanie nr 25

Prosimy o informację,  czy w budynku strzelnicy należy ujmować wyposażenie  strzelnicy –  w przedmiarach
Zamawiający umieścił  zapis  „UWAGA! -  wykończenie  wewnętrzne pomieszczenia  strzelnicy w/g odrębnego
kosztorysu  technologii  strzelnicy  kulowej”?  Jeżeli  należy  ująć,  to  prosimy  o  załączenie  przedmiarów  z
wyszczególnieniem pozycji wyposażenia jakie należy ująć w ofercie.

Odpowiedź na pytanie 25

Przy wycenie zamówienia  należy uwzględnić  wycenę wyposażenia strzelnicy. Wyposażenie strzelnicy jest w
ujęte w przedmiarze robót technologii strzelnicy w formacie  excel, który Wykonawca powinien wykorzystać do
wyceny oferty.

Pytanie nr 26

Prosimy o informację,  czy należy w ofercie  ująć  odwodnienie wykopów? Jeżeli  należy założyć na przykład
igłofiltry, to prosimy o wskazanie ile należy przyjąć oraz przez jaki okres należy prowadzić odwodnienie. W
przedmiarach brak pozycji dotyczących odwodnienia – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 26

Z uwagi na istniejące warunki gruntowe odwodnienie wykopu jest wymagane. Do jego wykonania konieczne jest
określenie współczynnika wodoprzepuszczalności  gruntu.  Wykonawca przy wycenie oferty  powinien założyć
wartość tego współczynnika oraz określić sposób i okres  prowadzenia odwodnienia na podstawie załączonej
„Opinii  geotechnicznej  badań  podłoża  gruntowego  na  potrzeby  budowy  Komendy  Policji  w  miejscowości
Sławno” stanowiącej załącznik nr 1 i  „Dokumentacji  geologiczno - inżynierskiej dla posadowienia obiektów



budowlanych projektowanej Komendy Policji w Sławnie” zatwierdzoną decyzją nr 17/2017 z dnia 30 10.2017 r.,
stanowiący załącznik nr 2 .

Pytanie nr 27

Prosimy o załączenie projektu hydrotechnicznego wskazującego sposób wykonania odwodnienia terenu.

Odpowiedź na pytanie 27

Wykonawca przy wycenie oferty na podstawie załączonej „Opinii geotechnicznej badań podłoża gruntowego na
potrzeby  budowy  Komendy  Policji  w  miejscowości  Sławno”  stanowiącej  załącznik  nr  1  i  „Dokumentacji
geologiczno - inżynierskiej dla posadowienia obiektów budowlanych projektowanej Komendy Policji w Sławnie”
zatwierdzoną decyzją nr 17/2017 z dnia 30 10.2017 r., stanowiący załącznik nr 2 . powinien założyć sposób i
technologię  prowadzenia  odwodnienia  terenu  O  sposobie  prowadzenia  prac  w  trakcie  realizacji  budowy
zadecyduje geolog sprawujący nadzór nad odbiorem  geotechnicznym wykopu.

Pytanie nr 28

W opisie architektonicznym dla budynku głównego w punkcie 6 we wnioskach Zamawiający umieścił informację
„część  gruntów  przede  wszystkim  pod  lokalizację  budynku  głównego  wymaga  wzmocnienia”.  Prosimy
o załączenie projektu wzmocnień gruntu – jest to niezbędne dla wykonania właściwej wyceny oferty.

Odpowiedź na pytanie 28

Po wykonaniu wykopu grunty słabonośne występujące w poziomie posadowienia należy wymienić lub zagęścić
mechanicznie. Przy wycenie oferty Wykonawca na podstawie załączonej „Opinii geotechnicznej badań podłoża
gruntowego  na  potrzeby  budowy  Komendy  Policji  w  miejscowości  Sławno”  stanowiącej  załącznik  nr  1  i
„Dokumentacji  geologiczno - inżynierskiej  dla  posadowienia obiektów budowlanych projektowanej Komendy
Policji w Sławnie”  r. zatwierdzoną decyzją nr 17/2017 z dnia 30 10.2017 r., stanowiący załącznik nr 2 ., powinien
założyć skalę i sposób wzmocnienia. W trakcie realizacji budowy o sposobie prowadzenia prac zadecyduje geolog
sprawujący nadzór nad odbiorem geotechnicznym wykopu.

Pytanie nr 29

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie niezbędnych wzmocnień gruntu pod budynkami w odniesieniu
do zapisu „część gruntów przede wszystkim pod lokalizację budynku głównego wymaga wzmocnienia”.

Odpowiedź na pytanie 29

Wykonawca na podstawie załączonej „Opinii  geotechnicznej badań podłoża gruntowego na potrzeby budowy
Komendy  Policji  w  miejscowości  Sławno”  stanowiącej  załącznik  nr  1  i  „Dokumentacji  geologiczno  -
inżynierskiej dla posadowienia obiektów budowlanych projektowanej Komendy Policji w Sławnie”  zatwierdzoną
decyzją  nr  17/2017  z  dnia  30  10.2017  r.,  stanowiący  załącznik  nr  2  .,  powinien  określić  zakres  i  wartość
wzmocnień gruntu pod budynkami.  

Pytanie nr 30

W opisie architektonicznym dla budynku głównego w punkcie 6 we wnioskach Zamawiający umieścił informację
„dla budynku należy zaprojektować izolację przeciwwilgociową” – prosimy o informację, czy należy wykonać
izolację przeciwwilgociową, czy przeciwwodną, uwzględniając posadowienie piwnicy w wodzie.
Odpowiedź na pytanie 30

Należy wykonać izolację przeciwwodną.

Pytanie nr 31

W projekcie Zamawiający wskazał wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych w systemie „białej wanny”
z betonu klasy C25/30 W6. Prosimy o informację, czy wskaźnik W6 nie będzie za niski?



Odpowiedź na pytanie 31

Proszę do wyceny oferty przyjąć cenę betonu C25/30W8.

Pytanie nr 32

Prosimy o wyjaśnienie  –  w opisie  wykonawczym dla  konstrukcji  budynku głównego Zamawiający wskazał:
„należy wydzielić najniżej posadowione fundamenty za pomocą grodzic stalowych np. ścianek Larsena”. Prosimy
o wskazanie projektu usytuowania  grodzic oraz  jakie  należy zastosować grodzice (czy mają  to  być grodzice
wciskane, czy wwibrowywane, parametry wytrzymałościowe, czy mają to być ścianki tymczasowe, czy tracone,
głębokość posadowienia, rzut wskazujący na jakim odcinku należy wprowadzić ścinki, itp.).

Odpowiedź na pytanie 32

Dla ograniczenia wpływu prac na sąsiadujące tereny zaleca się wciskanie grodzic. Wykonawca, na podstawie
załączonej  „Opinii  geotechnicznej  badań  podłoża  gruntowego  na  potrzeby  budowy  Komendy  Policji  w
miejscowości Sławno” stanowiącej załącznik nr 1 i „Dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla posadowienia
obiektów budowlanych projektowanej Komendy Policji w Sławnie” zatwierdzoną decyzją nr 17/2017 z dnia 30
10.2017 r.,  stanowiący załącznik nr 2 .  powinien określić sposób, rodzaj grodzic,  zakres i  koszt wydzielenia
najniżej posadowionych fundamentów. 

Pytanie nr 33

Dla  budynku  głównego  zaprojektowano  posadowienie  na  płycie  żelbetowej –  brak zbrojenia  krawędzi  płyty
żelbetowej (tzw. pręty „U”) – prosimy o uzupełnienie zbrojenia, poprawienie zestawienia oraz przedmiarów.
Odpowiedź na pytanie 33
Przedmiotowe zbrojenie jest pokazane na rys. nr 2.1. są to pozycje 63 i 64.

Pytanie nr 34

Zbrojenie na przebicie – brak parametrów w projekcie konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie 34

Zbrojenie  na przebicie  jest  określone  na rysunkach szalunkowych stropu – listwy hdb typ  i  ilość  zgodnie  z
zawartymi uwagami.

Pytanie nr 35

Zbrojenie na przebicie – w przedmiarach brak pozycji, prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź na pytanie 35
Do wyceny oferty należy przyjąć ilość zbrojenia na przebicie z rzutu stropu, na którym są wykazane elementy
dozbrojenia.

Pytanie nr 36

W przedmiarach ujęto  dla  budynku  głównego  grubość  płyty  stropodachu 20cm,  według projektu  jest  22cm.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i poprawę przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 36

Do wyceny oferty należy przyjąć gr. stropu 22 cm zgodnie z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym.

Pytanie nr 37

W  opisie  konstrukcyjnym  dla  budynku  głównego  Zamawiający  wskazał  beton  podkładowy  pod  płytę
fundamentową C10/15, na rzucie konstrukcyjnym beton B10 (C8/10). Prosimy o wyjaśnienie



Odpowiedź na pytanie 37

Do wyceny oferty należy przyjąć beton podkładowy klasy C10/15.

Pytanie nr 38

W opisie technicznym architektonicznym dotyczącym budynku głównego na stronie 17 Zamawiający wskazuje,
że  „nad  oknem,  od  strony  pokoju  dyżurnego  należy  zamontować  roletę  EI60”  natomiast  na  stronie  28
Zamawiający wskazuje, że „nad oknem pomiędzy holem a pokojem dyżurnego – roleta EIS 30 – od strony pokoju
dyżurnego”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie 38

Do wyceny oferty należy przyjąć roletę EI60.

Pytanie nr 39

Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy uwzględnić roletę p.poż. w pomieszczeniu 0.26 budynku głównego?
W przedmiarach nie ujęto dostawy i montażu rolety. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie 39

W wycenie oferty należy uwzględnić roletę p.poż zgodnie z dokumentacją projektową.
Przedmiar  jest  dokumentem  pomocniczym.  Ewentualne  brakujące  pozycje  Wykonawca  powinien  uzupełnić
zgodnie z dokumentacją projektową i wycenić.

wniosek Wykonawcy

W związku z koniecznością dokładnej analizy dokumentacji przetargowej, weryfikacji przedmiarów, 
występowaniem specjalistycznych prac, koniecznością pozyskania wycen oraz przypadającym w czasie 
ofertowania okresem urlopowym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o ok. 4 
tygodnie.

odpowiedź Zamawiającego na Wniosek:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert o ok. 4 tygodnie.

Pytanie nr 40 

Wykonawca zwraca  się  z  prośbą  o  udostępnienie  dokumentacji  projektowej  Schematu  instalacji  deszczowej
Geberit Pluvia obrazujący ilość kształtek oraz  połączeń zgrzewanych . Schemat potrzebny jest do rzetelnego
sporządzenia wyceny. Tym bardziej, że na rzutach oznaczono piony kanalizacyjne dn 110 mm , których nie ujęto
w przedmiarze robót . 

Odpowiedź na pytanie nr 40

Instalacja  kanalizacji  deszczowej w budynku jest  instalacją  działającą w systemie grawitacyjnym. Wszystkie
piony kanalizacji deszczowej zaprojektowano o średnicy 160 mm. Ujęto to w przedmiarze poz. 103 d.1.5.2.

Pytanie nr 41

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie rozwinięć kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Odpowiedź na pytanie nr 41

Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest na rys.S3, S4 w Projekcie „Instalacje sanitarne zewnętrzne
CZ3”.



Pytanie nr 42

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie rozwinięcia sieci preizolowanej z rur stalowych na odcinku C1-
C6 ( załączona jest tylko sieć z PEX odcinki C8-C14, C15-C18), schemat potrzebny do wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 42

Rozwinięcie  sieci  preizolowanej  z  rur  stalowych  na  odcinku  C1-C6  jest  na  rys.  S6  w projekcie  „Instalacje
sanitarne zewnętrzne CZ3”.

Pytanie nr 43

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej o :

1.Zestawienia stolarki aluminiowej drzwi od DA1 do DA3a
2.Zestawienia stolarki płycinowej od D1 do D8
Brak w/w zestawień z parametrami technicznymi uniemożliwia sporządzenie oferty .

Odpowiedź na pytanie nr 43

Zamawiający załącza pełne zestawienie stolarki drzwiowej aluminiowej  w tym drzwi DA do DA3a i i płycinowej
D1 do D8 stanowiący załącznik nr 11 do odpowiedzi

Pytanie nr 44

Czy w zakres oferty wchodzą występujące w PT lady i blaty ?

Odpowiedź na pytanie nr 44 

Tak, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.

Załączniki do powyższych odpowiedzi :
załącznik nr 1 - Projekt badań geologicznych - „Opinia geotechniczna badań podłoża  gruntowego na potrzeby
budowy Komendy Policji w miejscowości Sławno”
załącznik nr 2 -„Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla posadowienia obiektów budowlanych projektowanej
Komendy Policji w Sławnie” z września 2017 r. oraz decyzja nr 17/2017 z dnia 30 10.2017 r. zatwierdzającej
dokumentację  geologiczno – inżynierską, 
załącznik nr 3 - Decyzja pozwolenie na budowę
załącznik nr 4 – rys. nr 1 projektu „Odprowadzenie wód deszczowych do rowu - schemat”
załącznik nr 5 – rys. nr 2 projektu „Odprowadzenie wód deszczowych do rowu- profil podłużny”
załącznik nr 6 – karta doboru centrali NW1
załącznik nr 7– zestawienie materiałów wentylacyjnych w formacie excel – budynek główny
załącznik nr 8 – zestawienie materiałów wentylacyjnych w formacie excel- strzelnica 
załącznik nr 9- rysunek 01. rzut piwnicy w budynku głównym z wymiarami
załącznik nr 10 - parametry siłowni
załącznik nr 11 -zestawienie stolarki – rysunek nr 11.
załącznik nr 12 – karta katalogowa nawiewników

Pytanie nr 45

„Instalacja fotowoltaiczna. Według projektu wykonawczego- instalacje elektryczne pkt. 2.2. Zasilanie budynku
wskazuję  się  na  instalację  fotowoltaiczną  o  mocy  30kWp,  która  ma  zostać  zbudowana  na  bazie
monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych o mocy 300Wp, inwertera oraz optymalizatorów.
Według  projektu  wykonawczego  -  system  paneli  fotowoltaicznych  wskazuję  się  precyzyjnie  na  instalację
fotowoltaiczną  o  mocy  35,1kWp,  która  ma  zostać  zbudowana  na  bazie  polikrystalicznych  modułów
fotowoltaicznych o mocy 270Wp, oraz dwóch inwerterów o mocy 17kW każdy.
Które z rozwiązań należy wziąć pod uwagę celem prawidłowej wyceny?”



Odpowiedź na pytanie nr 45

Projekt zakłada zasilanie budynku poprzez instalację fotowoltaiczną o mocy 35,1kWp oraz inwerter lub inwertery
o łącznej mocy 34 kW i takie parametry należy przyjąć do wyceny ofertowej .

Pytanie nr 46

„Instalacja fotowoltaiczna. Według projektu wykonawczego - system paneli fotowoltaicznych, należy zastosować
konstrukcję montażową gruntową.
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji pogrążonej w gruncie ?
Prosimy o wskazanie szczegółowego rozwiązania systemu montażu celem prawidłowej wyceny?”

Odpowiedź na pytanie nr 46:

Do montażu systemu paneli  fotowoltaicznych należy zastosować konstrukcję  wolnostojącą przystosowaną do
zamocowania w gruncie i zamontować ją zgodnie z zaleceniami producenta.
 
Pytanie nr 47

„Instalacja fotowoltaiczna / Zagospodarowanie terenu. Według projektu zagospodarowania terenu pod terenem
zabudowanym instalacją fotowoltaiczną występuje trawnik.
Czy  należy  wycenić,  utwardzenie  gruntu  pod  powierzchnią  zabudowy  instalacji  fotowoltaicznej  wraz  z
zabezpieczeniem powierzchni przed przerastaniem roślin?”

Odpowiedź na pytanie nr 47

Projekt  zagospodarowania  terenu  nie  przewiduje  utwardzenia  gruntu  pod  powierzchnią  zabudowy  instalacji
fotowoltaicznej  wraz  z  zabezpieczeniem  powierzchni  przed  przerastaniem  roślin.  Proszę  nie  uwzględniać
powyższych prac w wycenie ofertowej.

 Jednocześnie na  podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający modyfikuje wzór umowy tj. załącznik nr 5 do

siwz.:

1. Dodaje  się  do  § 4 ust.  2  pkt  27 podpunktu  c)  oraz  zamienia  słowa „UŻYTKOWNIKA” słowem

„ZAMAWIAJĄCEGO”  wskutek czego podpunkt 27)  w § 4 ust. 2 pkt przyjmuje brzmienie: 
27) usunięcie usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji po ich zgłoszeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO:

a) awarii o istotnym znaczeniu – w terminie natychmiastowym (do 24 godzin od zgłoszenia awarii),
b) pozostałych – w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
c) usuniecie awarii i usterek siłowni telekomunikacyjnej zgodnie z zapisami  § 15 ust. 22 pkt 4 i pkt 5
niniejszej umowy,
d) usunięcie wad i usterek musi być potwierdzone protokolarnie przez Użytkownika;
WYKONAWCA przekaże  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  robót   pisemny  wykaz
adresów,  w  tym  adres  e-mail,  numerów  telefonów  (faksów)  do  korespondencji,  na  które
ZAMAWIAJĄCY będzie zgłaszał usterki i wady ujawnione        w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
Na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych
w okresie działania rękojmi lub gwarancji”.

2. dodaje  ust. 22  do § 15  o następującym brzmieniu:

„22. Wymagania gwarancyjne i serwisowe dot. siłowni telekomunikacyjnej. 
1) Gwarancja obejmuje:

a) wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie deklarowanych przez producenta parametrów
lub funkcji użytkowych,
b) naprawę wykrytych uszkodzeń komponentów urządzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów
na nowe,
c)  usuwanie  wykrytych  usterek  i  błędów  funkcjonalnych  w  działaniu  urządzeń  
i oprogramowania.

2) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
3) Serwis będzie świadczony w miejscu instalacji urządzeń.



4) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad lub awarii, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia
wad lub awarii w terminie ustalonym przez Zamawiającego:

a)  do  30  minut  od  momentu  zgłoszenia  (przy  naprawach  i  konsultacjach  prowadzonych  w sposób
zdalny).  W przypadku  gdy naprawy prowadzona  w sposób  zdalny nie  przyniesie  skutku  w postaci
przywrócenia pełnej funkcjonalności, Wykonawca usunie zgłoszoną awarię zgodnie z ppkt. b) lub c)
niniejszego punktu; 

b) do 8 godzin od momentu zgłoszenia przy usuwaniu wad i awarii zagrażających pracy całego systemu
zasilania;
c) do 7 dni od momentu zgłoszenia przy usuwaniu wad i awarii nie zagrażających ciągłości zasilania
odbiorów.

5) Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w terminie określonym w pkt.4 niniejszego
ustępu,  dostarczone zostanie  na czas  naprawy urządzenie  zastępcze funkcjonalnie  zgodne z  urządzeniem
będącym w trakcie naprawy. Urządzenie zastępcze będzie dostarczone nie później niż w przeciągu 24 godzin
od momentu czasu wyznaczonego na usunięcie usterki. Elementy zastępcze wprowadzone mogą być na okres
nie dłuższy niż 60 dni.
6) Trzykrotne  uszkodzenie  tego  samego  egzemplarza  urządzenia  lub  jego  elementu  w okresie
obowiązywania  gwarancji,  skutkuje  wymianą  sprzętu  na  nowy  w  ciągu  14  dni  od  chwili  ostatniego
zgłoszenia.  Okres  gwarancji  na  wymienione urządzenie  lub jego  element  wynosi  minimum 12 miesięcy
liczonych od chwili  podpisania  protokołu  naprawy,  lecz  nie  krócej  niż  okres  trwania  gwarancji  na  cały
dostarczony w ramach umowy system zasilania.

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy –  załącznik nr 5

 Ponadto  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  i  otwarcia  ofert  oraz  wniesienia  wadium

określony w siwz do dnia 27.07.2018 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.
wyk. A.G.


