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ZP-2380-439-104/3805/2017      Katowice, dn. 20.10.2017 r. 
 
 
          Egz. pojedynczy 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Remont oraz realizację zaleceń pokontrolnych w obiektach KWP (Remont instalacji zasilania w ciepło grzewcze 

budynku administracyjnego 1A oraz budynku kasyna w kompleksie KWP Katowice ul. Lompy 19)” 
 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły 
zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej podano treść pytań z odpowiedziami: 
 
 
Zapytania z dnia 20.10.2017 r. 
Pyt. nr 1 „Z uwagi na brak w przedmiarze pozycji dotyczących: 

a) kosztów wykonania projektu wraz z uzgodnieniem z TAURON Ciepło; 
b) kosztów robót budowlanych adaptacji pomieszczenia SWC; 
c) kosztów robót elektrycznych zasilania i oświetlenia SWC 
czy i w jakim zakresie uwzględnić powyższe koszty w ofercie ? Jeżeli nie, czy zakres robót 
budowlanych i elektrycznych będzie rozliczony powykonawczo?” 

Odp. nr 1 Zamawiający informuje, że: 
a) zamówienie obejmuje w ramach robót remontowych zasilania, zabudowę modułu 

transformacji parametrów cieplnych dla budynku Kasyna – SWC o mocy 200kW 
zastępującego węzeł cieplny zmieszania pompowego. Moduł transformacji zunifikowany 
wg rozwiązań zastosowanych już w systemie grzewczym kompleksu KWP Katowice. 
Należy zastosować urządzenia kompatybilne i spójne oraz równoważne pod względem 
funkcji z zastosowaną aktualnie w kompleksie KWP Katowice ul. Lompy 19 automatyką 
firmy Schneider i uwzględnieniem możliwości podłączenia do systemu BMS budynku. 

 Koszty doboru stacji transformacji wraz z uzgodnieniami z Tauron Ciepło Sp.z o.o. - 
należy wliczyć w cenę kompaktowej stacji wymienników ciepła. 

b) roboty remontowe zasilania w ciepło grzewcze Kasyna - w tym moduł transformacji 
parametrów grzewczych , dotyczą istniejącej rozdzielni ciepła w budynku Kasyna. 

 Zamawiający nie przewiduje robót budowlanych adaptacyjnych pomieszczenia rozdzielni 
ciepła. 

c) w cenie kompaktowej stacji należy uwzględnić rozdzielnice elektryczną dla podłączenia 
sterownika do instalacji elektrycznej rozdzielni ciepła. 

 
Pyt. nr 2 „Czy termin wykonania zadania z dniem 15.12.2017 r. jest terminem ostatecznym ? Szacowany termin 

realizacji zadania związany z wykonaniem projektu wraz z uzgodnieniami, a następnie dostawą 
i montażem węzła cieplnego wyniesie 2,5 (dwa i pół) miesiąca od podpisania umowy.” 

Odp. nr 2 Termin realizacji zadania określony na dzień 15.12.2017 r. jest terminem ostatecznym. 
 
 
 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wyznacza termin wizji lokalnej na obiekcie na dzień 
23.10.2012r – godz. 10:00 Spotkanie wszystkich zainteresowanych - RECEPCJA KWP bud A – ul. Lompy 19 

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


