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Katowice dnia 20.10.2017 r.

Egz. pojedynczy
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Remont pomieszczeń Policyjnej Izby Zatrzymań w KMP Częstochowa ”
wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1: Co Zamawiający rozumie pod zapisem w rozdziale I, pkt 5.1 informującym o zamianie opraw
z tradycyjnymi źródłami światła na oprawy wykonane w technologii LED? Czy chodzi o zamianę opraw tradycyjnych
na LED w stosunku 1:1? Czy może Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszt wykonanie nowych projektów
z uwzględnieniem zastosowania opraw wykonanych w technologii LED?
Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma zamienić oprawy z tradycyjnym źródłem
światła na oprawy wykonane w technologii LED w stosunku 1:1, zachowując przy tym zgodność z obowiązującymi
aktualnie normami i przepisami.

Pytanie nr 2: Dokumentacja części niskoprądowej branży elektrycznej opiera się na starych i nieaktualnych normach,
np: System SSWiN jest oceniany wg nieaktualnej nomenklatury (Klasa S). W trakcie odbiorów musimy stosować
system klasyfikacji oparty o Polska Norma PN-93/E-08390-11, Czy Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie
koszty związane z ewentualną aktualizacją projektu tak by był on zgodny z aktualnie obowiązującymi normami,
rozporządzeniami?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż przywołana w treści pytania norma PN-E-08390-11:1993 jest
nieaktualna i została zastąpiona przez normę PN-EN 50131-1:2009. Zamawiający wymaga, aby system SSWiN był
wykonany według normy PN-EN 50131-1:2009 spełniając wymagania stopnia Grade 2. Zamawiający nie wymaga od
Wykonawcy uwzględnienia w swojej ofercie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej. Roboty będą
wykonywane według zaktualizowanego przedmiaru robót oraz na podstawie uzgodnień z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, natomiast po stronie Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wszelkie prace
w przedmiotowym zakresie muszą być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu
pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń,
pokoi i izb. (Dz.U. 2012 poz. 638)

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapisy dokumentacji przetargowej ww. postępowania w zakresie
przedmiaru robót w branży elektrycznej.
Zmodyfikowany dokument (przedmiar robót w branży elektrycznej) stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice
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