
ZP-2380-220-25/1889/2016      Katowice, dnia 13.07.2016 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie
przetargu  nieograniczonego  na: „Budowa  nowej  siedziby  Komisariatu  Policji  w  Szczyrku” wpłynęły
zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 12.07.2016 r.
Pytanie nr 1: Proszę o wyjaśnienie dotyczące agregatu prądotwórczego w materiałach przetargowych w opisie
projektu w dziale 9 dotyczącym instalacji silnoprądowych w punkcie 6 znajduje się Agregat prądotwórczy brak
go jednak w zestawieniu materiałowym.
1) Czy urządzenie i jego instalacja ma zostać wyceniona i ujęta w ofercie?
Odpowiedź: Dostawa  i  instalacja  agregatu  prądotwórczego  wchodzi  w  zakres  opracowania,  zgodnie
z odpowiedziami z dnia 12.07.2016 r.

Pytanie nr 2: dotyczy specyfikacji dla projektora multimedialnego
Projektor Multimedialny został wymieniony w zestawieniu materiałowym lecz brak jakichkolwiek parametrów
technicznych.
2) Czy w takim przypadku ofercie można założyć najprostszy model spełniający minimalne wymagania?
Odpowiedź: Projektor multimedialny zostanie dostarczony przez Zamawiającego w końcowym etapie budowy
komisariatu. Po stronie Wykonawcy jest montaż pod sufitem w pomieszczeniu 1.06 (izba tradycji / sala odpraw)
dostarczonego przez Zamawiającego projektora oraz wykonanie instalacji opisanej w projekcie (zasilanie 230V
do projektora, ułożenie kabli łączących projektor ze stanowiskiem prowadzenia prezentacji - kabel HDMI, kabel
VGA oraz kabel 3xRCA).

Pytanie nr 3:  W związku z chęcią złożenia oferty na budowę Komisariatu w Szczyrku mamy pytanie,  czy
istnieje możliwość udostępnienia przedmiarów w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Przedmiary  w wersji  „.pdf”  stanowią  załącznik  do  odpowiedzi  na  pytania,  udzielonych  przez
Zamawiającego w dniu 12.07.2016 r.

Pytania z dnia 13.07.2016 r.
Pytanie  nr  1:  W związku  z  przygotowywaniem  przez  naszą  firmę  oferty  dla  inwestycji:  „Budowa  nowej
siedziby Komisariatu Policji w Szczyrku” Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Przedmiary  w wersji  „.pdf”  stanowią  załącznik  do  odpowiedzi  na  pytania,  udzielonych  przez
Zamawiającego w dniu 12.07.2016 r.

Pytanie nr 2:  Proszę o informację czy w załączonym katalogu "załącznik do odpowiedzi -przedmiary robót"
plik  MERITUMGB_013655_11.07.2016_SŁ_KP_szczyrk.pdf  to  dalszy  ciąg  odpowiedzi  które  należy
uwzględnić w nowych przedmiarach robót?
Odpowiedź: Zamawiający  informuje,  iż  plik  MERITUMGB_013655_11.07.2016_SŁ_KP_szczyrk.pdf  został
zamieszczony omyłkowo, jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał odpowiedniej modyfikacji katalogu
będącego załącznikiem do odpowiedzi udzielonych w dniu 12.07.2016 r.

Wyk. w 1 egz. W.K/M.K.
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


