
ZP-2380-201-51/2504/2015  Katowice, dnia 23.07.2015r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup materiałów budowlanych i elektrycznych dla KWP Katowice i jednostek terenowych

garnizonu śląskiego.”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:  

PYTANIE 1
Pozycja nr. 38, 39 Czy Zamawiający mógłby podać z jakimi gwintami mają być zawory ( GW lub
GW/GZ )

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga zaworów z gwintami GW.

PYTANIE 2
Pozycja nr. 53,54 , Prosiłbym o dokładne podanie typu kluczy surowych , ponieważ istnieje więcej niż
jeden typ. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga w zakresie:

poz.53 – Klucz surowy typu LOB pasujący do wkładki typu LOB A2

poz. 54- Klucz surowy typu GERDA pasujący do wkładki typu GERDA WK E1

PYTANIE 3
Poz. 17-20 Czy chodzi o wkładki BiWts?

ODPOWIEDŹ: 

Tak chodzi o wkładki BiWts.

PYTANIE 4
Poz. 32 Żarówki Mix 250W posiadają gwint E40.
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ w następującym zakresie:

JEST: 

poz.32 Żarówka rtęciowa MIX-F 250W E-27

poz.33 Żarówka 250W E-27 typu master HP I-T plus

POWINNO BYĆ:

poz.32 Żarówka rtęciowa MIX-F 250W E-40

poz.33 Żarówka 250W E-40 typu master HP I-T plus

PYTANIE 5
Poz. 33 Żarówki HPI-T Plus 250W posiadają gwint E40.

ODPOWIEDŹ: 

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 4

PYTANIE 6

Proszę o podanie typu wkładki GERDA, do której ma być klucz surowy typu GERDA dot. zał nr 3 do 
SIWZ poz. 54

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że klucze mają pasować do wkładki typu GERDA WK E1

PYTANIE 7

W załączniku nr 4 do SIWZ w pozycji 33 zamawiający wymaga zaoferowania “Żarówka 250W E27
typu master HP I – T plus”. Lampy tego typu o tej mocy występują jedynie z gwintem E40. Czy do-
puszczalne jest zaoferowanie lampy z takim gwintem tj 250W E40 typu master HP I – T plus ? Ewen-
tualnie drugą opcją jest zaoferowanie lampy z gwintem E27 jednakże z mocą 150W danego typu. Pro-
szę o odpowiedź która opcja jest dopuszczalna?

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 4
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PYTANIE 8

Proszę o zmianę ceny jednostkowej brutto na cenę jednostkową netto.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zmiany. Ceny jednostkowe muszą być wpisane brutto zgodnie z za-
łącznikiem nr 3 i/lub 4 do SIWZ.

PYTANIE 9

Czy koszty gospodarowania odpadami (KGO) dotyczące lamp i świetlówek należy wliczać w cenę
jednostkową danej pozycji czy uwzględnić jako osobną pozycję na wycenie ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że koszty KGO należy wliczyć do  cen jednostkowych lamp i świetló-
wek.

W przypadku załączenia do oferty niezmodyfikowanego formularza cenowego zał. nr 4
do SIWZ, Zamawiający poprawi formularz cenowy na podstawie art 87. ust 3 ustawy PZP. Za-
miana  polegać  będzie  na  modyfikacji  pozycji  32  oraz  33  w  związku  z  pytaniem  z  dnia
23.07.2015 :

poz.32 Żarówka rtęciowa MIX-F 250W E-27

poz.33 Żarówka 250W E-27 typu master HP I-T plus

POWINNO BYĆ:

poz.32 Żarówka rtęciowa MIX-F 250W E-40

poz.33 Żarówka 250W E-40 typu master HP I-T plus

Wyk w 1 egz. A.N./J.K

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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