
ZP-2380-44/393/2019  Katowice, dnia  19.03.2019r. 

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Rozbudowa części infrastruktury będącej w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Katowicach  na potrzeby realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań

obronnych”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp informuje, że do
postępowania  na:  „Rozbudowa  części  infrastruktury  będącej  w  dyspozycji  Komendanta  Wojewódzkiego
Policji  w  Katowicach  na  potrzeby  realizacji  zadań  z  zakresu  zarządzania  kryzysowego  i  przygotowań
obronnych" wpłynęły następujące zapytania :

Pytanie 1:

Zamawiający odpowiadając na pytanie potwierdził w piśmie ZP-2380-44/368/2019 (jak w załączniku) z dnia
15.03.2019 że złącza kablowego "budynek nr 4" nie należy wyceniać. W związku z niniejszym proszę o 
odpowiedź czy istniejące złącze kablowe nr 4 które nie będzie wymieniane ma zostać doposażone w 
urządzenia zaprojektowane w złączu nowym kablowym pokazanym na rysunku nr „E 03“ i „E 06“ takie jak: 
- układ automatyki SZR 
- ogranicznik przepięć klasy I 
- zabezpieczenia rezerwowe 

Odpowiedź: 

Złącze kablowe przy budynku nr 4 nie jest w zakresie zadania.

Pytanie 2:

W rysunkach nr „E 03“ i „E 06“ pokazany został kabel YKY 5x6mm2 który ma być układany od przyłącza 
agregatu przewoźnego do istniejącej rozdzielnicy głównej budynku nr 10. Kabel YKY 5x6mm2 nie został 
ujęty w przedmiarze. Prosimy o ujęcie kabla YKY 5x6mm2 w przedmiarze i zamieszczenie skorygowanego 
przedmiaru. 

Odpowiedź:

Kabel powinien zostać ujęty. W przedmiarach ujęto kabel 5x2,5 – należy zmienić na 5x6 w poz.24.

Pytanie 3:

W opisie  technicznym  i  rysunkach  projektu  budowlanego  (nr  „E  01“  i  „E03“)  zostały  przedstawione
agregaty prądotwórcze. W punkcie nr 3 opisano agregat przewoźny który dostarczy Inwestor dla zasilania
obiektu nr 10. W punkcie 7.2 jest informacja o istniejącym agregacie o mocy 190kW zasilającym istniejące
złącze kablowe budynku nr 4. Prosimy o wyjaśnienie informacji w punkcie „5.1 Dane techniczne inwestycji”
gdzie zawarty jest zapis „Zabudowa agregatu prądotwórczego w obudowie o wymiarach D x S x W [mm]  
2900 x 1142 x 1810. Czy zapis ten dotyczy zabudowy agregatu przewoźnego na potrzeby obiektu nr 10?

Odpowiedź:

Tak. Dotyczy zabudowy agregatu przewoźnego.



Pytanie 4:

W projekcie  budowlanym (rysunek E06)  zaprojektowane zostały rury osłonowe wzmocnione SRS160 z
odpornością na ściskanie do 750N. Prosimy o potwierdzenie, że na drogach kołowych pod którymi ułożone
będą  zaprojektowane  rury,  nie  będą  się  poruszać  pojazdy,  których  nacisk  spowoduje  przekroczenie
wytrzymałości projektowanych rur. 

Odpowiedź:
Należy stosować rury osłonowe zgodnie z projektem. SRS są właściwe dla warunków występujących w
obiekcie.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuszcza montaż rur ochronnych pod drogami kołowymi przez zastosowanie techniki
bezwykopowej (przewiert sterowany)

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przewiertów sterowanych.

Pytanie 6:
W dostępnym projekcie  budowalnym w ramach realizacji  przedmiotu zamówienia jest  mowa o tym, że
zakres opracowania obejmuje:
-wymianę głównego złącza kablowego przy budynku nr 4
-zabudowę automatyki SZR w złączu kablowym przy budynku nr 4
W dostępnym przedmiarze  robót  na  podstawie,  którego  Wykonawca  ma sporządzić  kosztorys  ofertowy
(który  należy  dołączyć  do  pferty)brak  jest  pozycji,  które  odnosiły  by  się  do  zakresu  związanego  z
automatyką SZR (np. modernizacja złącza, przeprogramowanie automatyki SZR), opis i zakres prac jkest
szeroko opisany w pkt 7.2 projektu budowlanego. W związku z odpowiedzią z dnia 15.03.2019r. Na pytanie
nr  1  o  treści:”  Zakres  prac  zawiera  Przedmiar,  Złącza  kablowego  „budynek  nr  4”  nie  należy
wyceniać”,prosimy o odpowiedź na pytanie czy zakres złącza „złącze budynek nr 4”  (zakres modernizacji
automatyki SZR) Wykonawca ma przewidzieć w swojej ofercie? A jeśli tak, to w której pozycji w kostorysie
ofertowym należy ją uwzględnić.

Odpowiedź:
Zamawiający  zwraca  uwagę,  iż  Państwa  pytanie  zawiera  już  odpowiedź.  Zakres  prac  zawiera
przedmiar. Nie realizujemy zakresu związanego ze złączem przy budynku nr 4.

Pytanie 7:
W dostępnym przedmiarze robót z dnia 15.03.2019r. W poz.50 do poz. 52 wyznaczono wielkość 330m 2

(165mx2m)dla  nawierzchni  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych.  Wielkości  te  w  znacznym  stopniu
odbiegają od rzeczywistych z rysunków i naszym zdaniem jest to wielkość, która nie jest adekwatna do
wielkości odczytanych z mapy oraz podczas wizji lokalnej (ok. 60m2)). Koszty odwtworzenia nawierzchni na
tak dużej powierzchni stanowią znaczną część kosztów calego zakresu robót.
W związku z powyższym proszę o informację jakie faktycznie wielkości należy przyjąć do wyceny zadania.

Odpowiedź:
Przedmiar jest poprawny.

Jednocześnie  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zawiadamia, że ulega zmianie termin :

- składania  ofert: z 20.03.2019 g 10:00 na  22.03.2019 g.10:00
- otwarcia ofert z 20.03.2019 g 10:30 na  22.03.2019 g.10:30
- wniesienia wadium z 20.03.2019 g 10:00 na 22.03.2019 g.10:00

wyk. w 1 egz. A.N
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


