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 Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej 
na: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz remont sanitariatów w budynku Komendy Miejskiej Policji w Żorach 
przy ul. Wodzisławskiej 3” wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 77 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1: W udostępnionej dokumentacji brak opisu technicznego z zestawieniem materiałów, rysunków do części zamówienia - 
remont sanitariatów. Proszę o rozpatrzenie mojego zapytania. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1:  
Zamawiający informuje, że roboty w zakresie remontu sanitariatów będą polegały na odtworzeniu stanu istniejącego bez istotnych 
zmian dlatego też nie sporządzano w tym celu projektu przebudowy ani remontu pomieszczeń sanitarnych. 
Wymagane wykończenie i wyposażenie pomieszczeń: 
- posadzki w sanitariatach – płytki gresowe niepolerowane, o nasiąkliwości <0,1% klasa AI,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, 
twardości w skali Mohsa 7-8 (wg PN-EN 101), o odporności na ścieranie max.130mm3 (wg PN-EN ISO 10545-6),odporne na plamienie 
(wg PN-EN ISO 10545-14), odporność na zginanie 40-55N/mm2 (wg normy PN-EN ISO 10545-4). 
- ściany – płytki ceramiczne, o nasiąkliwości <0,1% klasa AI,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardości w skali Mohsa 5-6 (wg PN-
EN 101), odporne na plamienie (wg PN-EN ISO 10545-14) 
- armatura i ceramika sanitarna – standard podwyższony, o gwarancji co najmniej 5 lat, zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-

81/B-12632, PN-81/B-12635, systemy spłukujące do muszli ustępowych kompaktowe, umywalki na półpostumentach 
- przepływowe podgrzewacze wody do 24kW energooszczędne z wyświetlaczem typu LED o gwarancji co najmniej 5 lat 
Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z przedmiarem, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" -zeszyt nr 7 
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej przez Zamawiającego technologii wykonania nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do ogłoszenia - wzoru umowy w następującym zakresie: 
w § 16 ust. 11, jest: „Do rozliczania zaliczek mają zastosowanie zapisy w §10 ust 4 a oraz §11 ust 2 umowy.” 
zmienia się na: 11. „Do rozliczania zaliczek mają zastosowanie zapisy w § 10 ust 4 oraz § 11 ust 2 umowy.” 
 
 Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w licytacji elektronicznej z dnia 24.08.2017 r. z godziny 10:00 na dzień 28.08.2017 r. na godzinę 10:00 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji 
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zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice 


