
Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Termomodernizacja budynku „E” w kompleksie obiektów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19”

ZP-2380-59-20/1225/2017 Katowice, 26.04.2017r.

Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na:  „Termomodernizacja  budynku  „E”  w  kompleksie  obiektów  Komendy  Wojewódzkiej  Policji
w Katowicach przy ul. Lompy 19 w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej pomieszczeń.”
wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:  W przedmiarach instalacji wentylacji,  c.o. oraz elektrycznej podano podstawy nakładów, które nie istnieją,
m. in.:
Przedmiar instalacji wentylacji i klimatyzacji:
- KNR 217/11405/04 (poz 2.6; 3.6; 5.8; 6.7; 7.4)
- KNR 217/11405/06 (poz 2.7; 3.7)
- KNR 215/41101/02 (poz 9.8; 9.9)
Przedmiar instalacji c.o.
- KNR 931/0003/03 (poz 2.110)
- KNR 931/0004/03 (poz 2.111)
- KNR 812/0006/03 (poz 2.130 )
- KNR 812/0006/04 (poz 2.131; 2.132)
- KNR 215/41103/02 (poz 2.133)
- KNR 215/41103/03 (poz 2.134)
- KNR 215/41104/02 (poz 2.135)
Przedmiar instalacji elektrycznej
- E 510/4500/05(poz 24 d.2.1)

Odpowiedź: We wszystkich wymienionych w pytaniu pozycjach należy, dokonać wyceny poprzez kalkulację własną robót
zgodnych z opisem pozycji. Podstawa wyceny w tym przypadku nie jest obligatoryjna.
W zakresie przedmiaru instalacji elektrycznej - E 510/4500/05(poz 24 d.2.1).
Przytoczone poz. 24 także 5 dotyczą obróbek kabli 5-cio żyłowych, według uzupełnień do katalogu KNR 5-10 (OKRB
Warszawa, zeszyty WACETOB). a, opis pozycji musi być zachowany. Do wyceny można przyjąć poz. z katalogu KNR-W
5-10 0601-13 lub KNNR 5 0726-09 (dotyczy programu kosztorysowego NORMA). Podstawa wyceny w tym przypadku
nie jest obligatoryjna.

Pytanie 2:
Pragnę zwrócić uwagę, iż w dokumencie pn. „Pismo z dnia 21.04.2017r. Odpowiedzi na zapytania i zmiana terminów”
zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców w odpowiedzi na pytanie nr 100, dotyczącym katalogów nakładów
rzeczowych Zamawiający nie odpowiedział na pytanie w całości, tzn. nie ustosunkował się do pytania odnośnie nakładu:
KNR 2-15 12802-02 (poz. 2.148 przedmiaru robót c.o.).
W związku z powyższym Wykonawcy w dalszym ciągu nie wiedzą jaki nakład należy zastosować dla pozycji  2.148.
Proszę o uzupełnienie odpowiedzi.

Odpowiedź:  W wymienionej pozycji KNR 2-15 12802-02 (poz. 2.148 przedmiaru robót c.o.) - należy dokonać wyceny
poprzez kalkulacje własną. Podstawa wyceny w tym przypadku nie jest obligatoryjna.

ZMIANA TERMINÓW

TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 28.04.2017r. godzina 12:00 05.05.2017r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert 28.04.2017r. godzina 12:30 05.05.2017r. godzina 12:30

Termin wnoszenia wadium 28.04.2017r. godzina 12:00 05.05.2017r. godzina 12:00

Wyk 1 egz. BWSz
zamieszczono na BIP KWP


