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egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja pozostałych
budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły
zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Pytanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku, zatem czy aby spełnić warunek dotyczącego
kwoty 1.700.000,00 zł netto należy ująć także roboty towarzyszące np.: wymiana stolarki zewnętrznej, docieplenie
stropodachu, naprawa i ocieplenie połaci dachowych, remont instalacji C.O., roboty murowe i rozbiórkowe, remont
elewacji itd. - roboty bezpośrednio związane z termomodernizacją budynku, które zgodnie z przedmiarem robót będą
wykonywane na remontowanym obiekcie?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że aby spełnić warunek dotyczący kwoty 1.700.000,00 zł netto
można  ująć  roboty  z  zakresu  termomodernizacji  tj.  docieplenie  ścian  budynków  z  robotami  towarzyszącymi,
docieplenie  stropodachu  i  połaci  dachowych  z  robotami  towarzyszącymi  oraz  remont  lub  wyminą  instalacji  CO
z robotami towarzyszącymi, które będą wykonywane na remontowanym obiekcie. 

Pytanie nr 2: Dotyczy przedmiarów: obiekt nr 6- BUDYNEK GARAŻE ETAP II,III
poz. 44d.1.2-Proszę o informację czy wycenić kraty o wym. 1,8x1,5 m czy 1,35x3,2 m ?

Odpowiedź na pytanie nr 2: W poz.44 d.1.2 przedmiaru OBIEKT NR6 -OBIEKT GARAZE ETAP II, III należy 
przewidzieć do wyceny kraty zgodnie z projektem technicznym tj. 2 szt. o wymiarach 180x150cm.

Pytanie nr 3: Dotyczy przedmiarów: obiekt nr 3 – POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA 
DZIECKA ETAP I, II, III
Poz. 14d.1.1 – Ilość r-g nieadekwatna do ilości godz. potrzebnych na demontaż i ponowny montaż opraw 
oświetleniowych, gniazd i łączników- proszę o zwiększenie ilości r-g do 166,02.
Proszę o informację czy demontaż i ponowny montaż dotyczy opraw oświetleniowych,, gniazd i łączników z odzysku?
W przypadku montażu nowych gniazd i łączników proszę o informację czy należy wycenić osprzęt podtynkowy czy
natynkowy? Osprzęt podtynkowy- czy należy zamontować nowe puszki? Osprzęt natynkowy- proszę o dodanie poz.
dot. przygotowania podłoża? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: W poz.14 d.1.1 przedmiaru OBIEKT NR3 -POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I 
POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III należy przewidzieć 182 r-g na demontaże i ponowne montaże osprzętu 
elektrycznego.
Nie przewiduje się wymiany osprzętu o którym mowa powyżej na nowy. Po demontażu należy ponownie zamontować 
istniejący osprzęt oświetlenia , gniazd i łączników
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Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dokonując zamówienia robót budowlanych dociepleniowych szczegółowo określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) rozumie przez docieplenie prace wykonywane przy użyciu
spójnego  systemu  docieplenia-  zestawu  materiałów budowlanych  do  wykonania  izolacji  cieplnej  budynku  wraz  z
wykończeniem powloką tynkarską, obranych przez wykonawcę zgodnie ze specyfikacja techniczną spójnego systemu,
o  konkretnych  parametrach  i  właściwościach,  posiadających  stosowne  atesty,  oraz  badania,  w  szczególności
przeciwogniowe,  w  którym  wzajemny  wpływ  substancji  wchodzących  w  skład  systemu  został  przebadany  i
dopuszczony do stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej?

Odpowiedź  na  pytanie  nr  4:  Zamawiający rozumie  przez  docieplenie  prace  wykonywane  przy użyciu  spójnego
systemu docieplenia - zestawu materiałów budowlanych do wykonania izolacji cieplnej budynku wraz z wykończeniem
powłoką tynkarską, obranych przez wykonawcę zgodnie ze specyfikacją techniczną spójnego systemu, o konkretnych
paramentach i właściwościach, posiadający stosowne atesty, oraz badania, w szczególności przeciwogniowe, w którym
wzajemny  wpływ  substancji  wchodzących  w  skład  systemu  został  przebadany  i  dopuszczony  do  stosowania  w
budownictwie przez Instytut Techniki Budowlanej.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuszcza zmienianie narzuconych w przedmiarach współczynników R, M, S?

Odpowiedź na pytanie nr  5: Współczynniki  korygujące widoczne w niektórych nagłówkach działów nie dotyczą
nakładów rzeczowych(ilościowych)  dla robocizny, materiału i sprzętu. Nie należy uwzględniać tych współczynników o
których mowa powyżej przy wycenie kosztorysowej. 
Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem z dnia 26.09.2016r. L.dz. ZP-2380-366-62/2674/2016.

Pytanie nr 6: Dot. pozycji 118 przedmiaru robót budowlanych ETAP I-II-III OBIEKT 3-PIZ i PID.
Prosimy o sprecyzowanie wymagań odnośnie oznakowania standaryzacyjnego.

Odpowiedź  na  pytanie  nr  6: Nie  należy  wyceniać  poz  118  przedmiaru  OBIEKT  NR3  -POLICYJNA IZBA
ZATRZYMAŃ  I  POLICYJNA  IZBA  DZIECKA  ETAP  I,  II,  III  z  uwagi  na  rezygnację  z  oznakowania
standaryzacyjnego na tym obiekcie. Pozycję 117 odnośnie pozostałego oznakowania obiektu i inwestycji należy przyjąć
do wyceny.

Pytanie nr 7: Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
Dot. OBIEKT NR 3- POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ  POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III
7.1 Prosimy o potwierdzenie zastosowania współczynników w kosztorysie:
W pierwszym rozdziale ETAP I- Mx0,96; Sx1,01
W drugim rozdziale ETAP II- Mx0,80; Sx0,81
W trzecim rozdziale ETAP III- Rx0,78; Mx0,7;Sx0,7
Odpowiedź na pytanie nr 7.1: Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem z dnia 26.09.2016r. L.dz. ZP-2380-366-
62/2674/2016.
7.2 Pozycja nr 195 jest najprawdopodobniej powtórzeniem pozycji nr 194- proszę o potwierdzenie, lub poprawienie 
obmiaru.
Odpowiedź na pytanie nr 7.2: Nie należy wyceniać powtórzonej pozycji 195 przedmiaru OBIEKT NR3 
-POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III.

Pytanie nr 8: Proszę o potwierdzenie i wyjaśnienie zastosowania współczynników pomniejszający do nakładów 
materiałów, robocizny i sprzętu w kosztorysach.

Odpowiedź na pytanie nr 8:
 Zamawiający udzielił odpowiedzi pismem z dnia 26.09.2016r. L.dz. ZP-2380-366-62/2674/2016.
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Pytanie nr 9: Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. przedmiarów :
9.1 OBIEKT NR 6 -BUDYNEK GARAŻY
-w pozycji nr 44 podano kraty 1.80x1.50
-obmiar stanowi kratę 1.35x3.20
-w dokumentacji podano dwie sztuki krat
Proszę podać ile policzyć krat?
Odpowiedź na pytanie nr 9.1:  W poz.44 d.1.2 przedmiaru OBIEKT NR6 -OBIEKT GARAZE ETAP II, III należy 
przewidzieć do wyceny kraty zgodnie z projektem technicznym tj. 2 szt. o wymiarach 180x150cm. 
9.2 OBIEKT NR 3- POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I,II i III
- Powtarzają się pozycje 194 i 195
Proszę o poprawienie przedmiaru.
Odpowiedź na pytanie nr 9.2: Nie należy wyceniać powtórzonej pozycji 195 przedmiaru OBIEKT NR3 
-POLICYJNA IZBA ZATRZYMAŃ I POLICYJNA IZBA DZIECKA ETAP I, II, III.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przesuwa termin składania
ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 06.10.2016 r. na godzinę 12:00. Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na
dzień 06.10.2016 r. na godz. 12:30

wyk. w 1 egz. BB/WK
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego


