
ZP-2380-220-25/1964/2016   Katowice, dnia 19.07.2016 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:

Proszę o wyjaśnienie:
Pytanie nr 1. Pozycja 239 kosztorysu - Analogia - Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - płyta OSB - wg
zestawienia  materiałów w danej  pozycji  jest  19,062m3,  proszę potwierdzić,  że podana ilość  skalkulowana została
poprawnie. Ponadto proszę o informację czy zastosowana płyta OSB (NRO) ma być klasy B-s1, d0 reakcji na ogień?
Odpowiedź: Zamawiajacy potwierdza, że wskazana ilość jest  prawidłowa.  Ponadto Zamawiający informuje,  że do
wyceny należy przyjąć płytę OSB w klasie B-s1 d0 lub każdą inną wymienioną w tabeli  nr  1 w załączniku nr 3
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jako nie rozprzestrzeniające ognia

Pytanie nr 2. Pozycja 93 zestawienia materiałów:  płytki  ceramiczne i  terakotowe należałoby rozdzielić,  na płytki
ceramiczne ścienne i gresowe podłogowe.
Odpowiedź: Opis pozycji jest czytelny i wystarczający do poprawnej wyceny.

Pytanie nr 3. Pozycja 20 kosztorysu - Izolacje z płyt styropianowych styrodur gr. 25cm pionowe na zaprawie bez siatki
metalowej - izolacja fundamentów - proszę o wyjaśnienie współczynnika zużycia 2,55m2/m2 (czy chodzi o przyjęcie
styropianu XPS gr. 10cm i współczynnik zwiększający grubość i zawierający zużycie - przez 2,55) - ponadto proszę
o uzupełnienie w zestawieniu materiałów grubości płyt styropianowych EPS 100 (poz. 96 zestawienia materiałów) -
podana jednostka miary m2, bez podanej grubości styropianu oraz grubość płyt styropianowych z poz. 95 zestawienia
materiałów
Odpowiedź: Zamawiający  informuje,  iż  pozycja  nr  20  została  zmieniona  zgodnie  z  odpowiedziami  na  pytania
z dn. 12.07.2016 r. (pytanie nr 28)

Pytanie nr 4. Proszę o wyjaśnienie dlaczego: 
w pozycji 22 kosztorysu - Izolacje z płyt styropianowych styrodur gr. 5cm pionowe na zaprawie bez siatki metalowej -
termoizolacja ścian fundamentowych od strony zasypu - przyjęto współczynnik zużycia 0,55m2/m2
oraz  pozycji  68  kosztorysu  -  Izolacje  poziome na  wierzchu  konstrukcji,  z  płyt  styropianowych na  sucho -  każda
następna warstwa - styrodur 5cm - przyjęto współczynnik zużycia 0,55m2/m2
Odpowiedź: Zamawiajacy informuje, iż w poz. 68 należy zmienić normę zużycia w materiale na 1,05m2/m2
Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji  w Katowicach informuje,  iż  w przypadku braku dokonania powyższej
zmiany w złożonej ofercie (stwierdzonej w toku badania i oceny ofert) Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych dokona poprawy ww. normy zgodnie z powyższą odpowiedzią.

Pytanie nr 5. Proszę o informację dlaczego w pozycjach 103; 104; 224; 241; 242 - wpisano tę samą wełnę mineralną?
Nie ma to uzasadnienia ponieważ każda z tych pozycji powinna zawierać wełnę innego przeznaczenia, a co za tym idzie
w innej cenie. Poza tym w podanych pozycjach grubości wełny różnią się między sobą, a podana ilość jest w m2.
Proszę o rozdzielenie poszczególnych rodzajów wełny, w zestawieniu materiałów i poszczególnych pozycjach.
Odpowiedź: Opis pozycji jest wystarczająco czytelny do poprawnej wyceny wykonania, Zamawiający informuje, iż
cenę należy kalkulować również na podstawie dokumentacji technicznej



Pytanie nr 6. Proszę o wyjaśnienie zapisu z zestawienia materiałów - poz. 104 - Pręty okr. gład. do zbr. bet. fi 32-40 -
przywołana  pozycja  opisana  jest  jako  poz.  49  kosztorysu  -  Przygotowanie  i  montaż  zbrojenia  ze  stali  gładkiej
w budowlach monolitycznych #8. Proszę o wyjaśnienie i ewentualną korektę w zestawieniu materiałów.
Odpowiedź: Zamawiajacy informuje,  iż  we wskazanych  pozycjach  należy wycenić  stal  zbrojeniową o średnicach
zgodnie z opisem pozycji.

Pytanie nr 7. Proszę o wyjaśnienie zapisu z zestawienia materiałów - poz. 106 - pręty żebrowane do 7mm - natomiast
w opisach pozycji z kosztorysu wynikają pręty fi 12, 16, 20mm
Odpowiedź: Zamawiajacy informuje,  iż  we wskazanych  pozycjach  należy wycenić  stal  zbrojeniową o średnicach
zgodnie z opisem pozycji.

Pytanie nr 8. Proszę o wyjaśnienie jakiego rozmiaru wyłaz dachowy wyceniać - w zestawieniu 90x90cm w opisie
pozycji  218  -  Wyłaz  dachowy  fabrycznie  wykończony  800x800mm.  Proszę  o  wyjaśnienie  i  ewentualną  korektę
w zestawieniu materiałów.
Odpowiedź: Zamawiajacy  informuje,  iż  należy  wycenić  wyłaz  dachowy  fabrycznie  wykończony  o  wymiarach
90 x 90cm.

Pytanie  nr 9. Proszę  o  wyjaśnienie  pozycji  152  zestawienia  materiałów -  Xylamit  popularny -  środek  wycofany
z użycia - proszę o opisanie innego środka.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć inny środek - równoważny.

Pytanie nr 10. Proszę o wyjaśnienie czy zgodnie z odpowiedziami na pytanie 20 z dnia 08.07.2016
"Pytanie nr 20: WG PT posadzka w pomieszczeniu 0.04 to wykładzina PCV nr 7. Wg przedmiaru ujęto płytki gres 30 x
30. Prosimy stosowne korekty przedmiaru. Odpowiedź: W przedmiarze budowlanym należy zmienić obmiar w pozycji
78 – zmniejszyć o 9,38, natomiast do pozycji 82 oraz 84 – zwiększyć obmiar o 9,38"
czy obmiary w pozycji 82 należy zwiększyć o 9,38m2 jak również w pozycji 84 zwiększyć o 9,38m2?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią z dnia 08.07.2016 r.

Pytanie nr 11. W związku z zamieszczeniem w kilku odpowiedziach informacji o zamianie katalogów norm na katalogi
np KNR - AT 31......, które dedykowane są dla użytkowników programu kosztorysowego Norma Pro (i niedostępne
np. w programie Rodos dostępne jedynie KNR AT od 1 do 7),  proszę o informację,  czy w przypadku korzystania
z innych programów np. Rodos dane pozycje można opisać jako kalkulacja indywidualna i wpisać identyczne nakłady
jak w wymienionych pozycjach?  Jeśli  istnieje  taka możliwość,  to proszę o udostępnienie danych pozycji  w wersji
szczegółowej  (z  rozpisanymi  nakładami  roboczogodzin,  materiałami  i  zużyciami,  materiałami  pomocniczymi  oraz
nakładami sprzętu). W przeciwnym przypadku, będzie to promowanie użytkowników korzystających z konkretnego
oprogramowania.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umieścił na stronie internetowej w wersji szczegółowej plik PDF dotyczący
Katalogów Nakładów Rzeczowych.

Pytanie  nr  12. W  związku  z  licznymi  odpowiedziami  Zamawiającego,  wyjaśnieniami  i  zmianami,  proszę
o udostępnienie aktualnego przedmiaru szczegółowego z zestawieniem materiałów, który pozwoli wszystkim oferentom
przedstawić  porównywalne  kosztorysy.  Niezamieszczenie  aktualnych  przedmiarów  szczegółowych  z  aktualnym
zestawieniem materiałów, może spowodować rozbieżności pomiędzy poszczególnymi oferentami.
Odpowiedź: Należy uzupełnić wg odpowiedzi na pytania zamieszczonych na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 13. W związku z bardzo obszernym zakresem oraz mnogością kolejnych pytań i  odpowiedzi,  prosimy
o przesunięcie terminu składania ofert na 29.07.2016r.
Odpowiedź: Zamawiajacy informuje, iż nie przesuwa terminu składania ofert.



Dot. odpowiedzi z dnia 12.07.2016r.:
Pytanie nr 14. Pytanie  i  odpowiedź nr  27:  W związku z  tym,  iż  oferent  nie  posiada  KNR K-36,  bardzo  proszę
o zamieszczenie na stronie BIP pozycji:
a) KNR K-36 0103-11 - Gruntowanie preparatem gruntującym przed uszczelnieniem zewnętrznych części podziemnych
budynków i budowli z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej 
b) KNR K-36 0103-02 - Uszczelnienie zewnętrzne grubości 2,5 mm ścian murowanych części podziemnych budynków
i budowli narażonych na działanie wody bezciśnieniowej z dwukomponentowej izolacji bitumiczno kauczukowej.
w  wersji  szczegółowej  (z  widocznymi  nakładami  RMS),  tak  aby  można  było  wprowadzić  pozycję  do  programu
kosztorysowego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umieścił na stronie internetowej w wersji szczegółowej plik PDF dotyczący
Katalogów Nakładów Rzeczowych.

Pytanie nr 15. Pytanie i  odpowiedź nr  28:  W związku z tym ,  iż  oferent  nie posiada KNR K-36,  bardzo proszę
o zamieszczenie na stronie BIP pozycji:
a)  KNR K-36  0103-08  -  Uszczelnienie  zewnętrzne  ścian  murowanych  części  podziemnych  budynków  i  budowli
z dwukomponentowej izolacji bitumiczno-kauczukowej - przyklejenie płyt ochronnych 
w  wersji  szczegółowej  (z  widocznymi  nakładami  RMS),  tak  aby  można  było  wprowadzić  pozycję  do  programu
kosztorysowego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umieścił na stronie internetowej w wersji szczegółowej plik PDF dotyczący
Katalogów Nakładów Rzeczowych.

Załączniki:
1. plik .pdf doyczący Katalogów Nakładów Rzeczowych

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


