ZP-2380-738-33/17/441/2018

Katowice, dnia 06.02.2018r.
egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu
przy ul. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Czy inna niż podana w przedmiarze Zamawiającego podstawa wyceny KNR
spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie 1: Tak, gdyż wszystkie zapisy zostały przywołane w SIWZ do
postępowania
Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie czy należy ująć w wycenie wyposażenie strzelnicy.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 3: W przedmiarze nie odnajdujemy urządzeń aktywnych do sieci komputerowej. Należy
je ująć w wycenie czy ich dostawa leży po stronie Inwestora?
Odpowiedź na pytanie nr 3: Urządzenia aktywne dla potrzeb systemów Zamawiającego są po
stronie Zamawiającego. Urządzenia aktywne dla systemów bezpieczeństwa budynku (CCTV,
SKD, SSWiN, p.poż.) lub urządzeń dostarczanych na etapie budowy obiektu są po stronie
Wykonawcy.
Pytanie nr 4: Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac. W stosunku do poprzedniego ogłoszenia
usunięte zostały przedmiary dla budynków B, C. Pozostał tylko przedmiar robót dla budynku A.
W folderze Projekt budowlany znajdują się rysunki dla budynków A, B i C. Prosimy o informację
czy zakres prac został ograniczony tylko do budynku A.
Odpowiedź na pytanie 4: Tak, Zamawiający potwierdza iż zakres został ograniczony do
budynku A.
Pytanie nr 5: Prosimy o informację co z drogami i terenami utwardzonymi wokół budynków B i C
ponieważ PZT nie został zmieniony. Czy podlegają one wycenie i są uwzględnione w załączonym
przedmiarze.
Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający potwierdza, iż drogi oraz tereny utwardzone
podlegają wycenie i są uwzględnione w załączonym przedmiarze robót.
Pytanie nr 6: Prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu przetargu gdyż określenie w SIWZ
w punkcie 2 dokument 2.12 – projekt budowlany obejmuje wszystkie budynki i nie ma tam
wyłączeń.
Odpowiedź na pytanie 6: Zakres przetargu wyłącza wykonanie budynków B i C.
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Pytanie nr 7: W jakim zakresie należy wycenić i zrealizować roboty dotyczące zagospodarowania
terenu skoro budynek B i C nie wchodzi w zakres przetargu? Gdzie przebiegać będzie granica
realizacji (jakie prace np. dla zagospodarowania terenu, parkingów itp.) ?
Odpowiedź na pytanie nr 7: Granica realizacji zadania obejmuje PZT zgodnie z przedmiarem
robót.
Pytanie nr 8: W jakim zakresie wycenić przyłącza i sieci zewnętrzne? Prosimy o jednoznaczne
określenie granic opracowania wyceny przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 8: Wycenę przyłączy oraz sieci zewnętrznych należy przygotować
w oparciu o przedmiary robót dołączone do ogłoszenia.
Pytanie nr 9: Skoro „Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest wybudowanie tylko
budynku A.” to może nie należy wyceniać w ogóle zagospodarowania terenu? Prosimy
o jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 9: Przedmiot zamówienia należy wycenić zgodnie z przedmiarami
robót, które również obejmują wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.
Pytanie nr 10: Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie 2 z dnia 18.01.2018r. Iż do
oferty należy dołączyć kosztorys w którym należy wyszczególnić następujące kolumny: l.p.,
szczegółowy opis pozycji, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa, wartość pozycji netto i brutto
pytamy: Czy dotyczy to tylko kosztorysu dla strzelnicy czy wszystkich kosztorysów?
Odpowiedź na pytanie nr 10: Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 z dnia 18.01.2018r.,
dotyczy kosztorysu dla strzelnicy.
Pytanie nr 11: Jeżeli mamy podać wartość brutto do każdej pozycji to informujemy iż przez
zaokrąglenia suma wartości oferty netto + Vat będzie inna niż suma wartości poszczególnych
pozycji brutto. Będą różnice co do wartości po przecinku a wartość oferty musi być jednoznaczna.
Prosimy więc aby do oferty można było przedstawić kosztorysy tylko z wartościami netto
w pozycjach i na samym końcu do sumy wszystkich kosztorysów doliczyć podatek Vat tak jak to
jest praktykowane w przetargach publicznych
Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający, przychyla się do prośby oferenta aby do oferty
mogły zostać dołączone kosztorysy z wartościami netto w pozycjach oraz ich podsumowaniem
na końcu kosztorysu zawierającym doliczony podatek Vat.
Pytanie nr 12: Prosimy o wskazanie, które parametry central wentylacyjnych są prawidłowe, wg
zestawienia z projektu wykonawczego i kosztorysu, czy z rysunków WM05.a (1); WM05 b(1)
Według zestawienia z projektu
NW1 Vn=2120 m3/h; Vw=2100 m3/h
NW3 Vn=3070 m3/h; Vw=3070 m3/h
NW5 Vn=14170 m3/h; Vw=14280 m3/h
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Według rysunków WM 05 a(1); WM 05 b
(1)
NW1 Vn=1130 m3/h; Vw=1130 m3/h
NW3 Vn=3800 m3/h; Vw=8675 m3/h
NW5 Vn=14620 m3/h; Vw=15160 m3/h

NW6 Vn=6660 m3/h; Vw=5380 m3/h
NW7 Vn=7945m3/h; Vw=6100 m3/h
NW8 Vn=6580 m3/h; Vw=5860 m3/h
NW9 Vn=8350 m3/h; Vw=8350 m3/h

NW6 Vn=5150 m3/h; Vw=5260 m3/h
NW7 Vn=6300m3/h; Vw=6480 m3/h
NW8 Vn=6240 m3/h; Vw=6460m3/h
NW9 Vn=7830 m3/h; Vw=7950 m3/h

Odpowiedź na pytanie 12: Zgodnie z rysunkami WM 05.a (1), WM 05 b(1). Skorygowano
przedmiar
Pytanie nr 13: W załączonym do SIWZ przedmiarze robót „instalacje sanitarne” brak pozycji
montażu centrali wentylacyjnej NW8
Odpowiedź na pytanie 2: Wycenić zgodnie z kosztorysem zamiennym.
Pytanie nr 14: W załączonym do SIWZ przedmiarze robót „Instalacje sanitarne” w poz. 217 jest
montaż 274 szt klimakonwektorów. Według zestawienia jest 277 szt. Klimakonwektorów. Ile
klimakonwektorów należy wycenić?
Odpowiedź na pytanie 14: Udzielono odpowiedzi wcześniej i skorygowano przedmiar.
Pytanie nr 15: Proszę o potwierdzenie, że w pozycji 388,389,390 przedmiaru robót „Instalacje
sanitarne” należy wycenić montaż jednostek klimatyzacji precyzyjnej, natomiast koszt dostawy
tych jednostek należy wycenić w pozycji 393.
Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający potwierdza.
Pytanie nr 16: Pytanie nr 22 brzmi „Prosimy o udostępnienie zestawienia obciążeń na projektowane
fundamenty. Brak takich informacji w dokumentacji przetargowej. „ Zamawiający w tej odpowiedzi
załączył rysunek rzutów fundamentów – obciążenia. Rysunek ten jest w ogóle nie czytelny, brak
w nim opisów na odnośnikach do słupów oraz brak jakichkolwiek wyliczeń obciążeń, o które
prosili. Na przedmiotowym rysunku w Uwagach jest adnotacja iż obciążenia na słupy znajdują się
w arkuszu kalkulacyjnym. Brak takiego arkusza w odpowiedzi. Prosimy więc o ponowne załączenie
ale tym razem czytelnego rysunku jak również o udostępnienie arkusza kalkulacyjnego
z obciążeniami na słupy.
Odpowiedź na pytanie 16: Skorygowano rysunek z rozkładem obciążeń na fundamenty.
Załączono plik z zestawieniem obciążeń przekazywanych na fundamenty od poszczególnych
ścian oraz słupów.
Pytanie nr 17: Proszę o wyjaśnienie, czy w pozycjach nr 2, 23, 47 przedmiaru „Bud A elektryka
Przedmiar” powinna być krotność w ilości 2 (podsypka + osypka)? Poprzedni przedmiar zawierał te
krotności.
Odpowiedź na pytanie nr 17: Skorygowano przedmiar.
Pytanie nr 18: W przedmiarze „Sosnowiec elektryka - załącznik do pisma z dnia 01.02.18” ilość
opraw S2 to 5 szt. natomiast na rysunku „650_420_1606_Sosnowiec_PW_E_OO- teren” ilość to 6
szt. „S2- słup wg opisu h=8 m+ 2 oprawy Ursa Led 96W”. W takim razie ilość opraw S2 powinna
być 12 sztuk. Jeżeli zamawiający pozostaje przy ilości 5 szt. słupów z podwójnym wysięgnikiem
i oprawami S2 to w przedmiarze „Sosnowiec elektryka – załącznik do pisma z dnia 01.02.18”
oprawa S2 – ilość powinna być zwiększona do 10 szt. Natomiast w przedmiarze „Bud A elektryka
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Przedmiar” pozycja 53, „Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie – wysięgnik
WR-4/2/0,5/5” powinna być zmniejszona z 6 szt. do 5 szt. oraz pozycja nr 51. „Montaż i stawianie
słupów oświetleniowych o masie 100 kg – słupy aluminiowe” z 31 szt. do 30 szt.
Odpowiedź na pytanie 18: Omyłkowo załączono przedmiar uzupełniający. Zostaje on
wycofany z postępowania. Zaktualizowano przedmiar w dziale oświetlenie zewnętrzne.
Pytanie nr 19: Przedmiar „Bud A elektryka PRZEDMIAR”, pozycja nr 200 „Instalowanie
Interkomu Full Duplex” – proszę o podanie więcej danych: jaki typ („kasowy”?), przykład
interkomu.
Odpowiedź na pytanie 19: Wycenić interkom wyspecyfikowany w dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 20: „Bud A elektryka PRZEDMIAR” Pozycja nr 18 oraz 40 „Ręczne zasypywanie wnęk
za ścianami budowli inżynieryjnych […]” poprawna podstawa to KNNR 1 0320/02?
Odpowiedź na pytanie 20: Proszę przyjąć do wyceny KNNR-01-0320-02. Załączono
skorygowany przedmiar.
Pytanie nr 21: Pozycja nr 67 „Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW […]”
poprawna podstawa to KNR 5-08u 1 0800/05?
Odpowiedź na pytanie 21: Proszę przyjąć do wyceny KNR-W 5-08-0800-05. Załączono
skorygowany przedmiar.
Pytanie nr 22: Pozycja nr 87 „Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 […] YDY
5x15. Zasilanie szaf serwerowych” - jaki jest poprawny przekrój przewodu? W schematu
rozdzielnicy np.RKO_I, LPD zasilane są przewodem YDY 5x4
Odpowiedź na pytanie 22: Skorygowano przedmiar.
Pytanie nr 23: Pozycja 166 „Montaż czujki ruchu” – poprawna podstawa to: KNR AL.-01 0201/01?
Odpowiedź na pytanie 23: Do wyceny proszę przyjąć pozycję KNR AL-01-0201-01.
Pytanie nr 24: Pozycja 199 „montaż czujki ruchu […]” – poprawna podstawa to: KNR AL-01
0201/01?
Odpowiedź na pytanie 24: Do wyceny proszę przyjąć pozycję KNR AL-01-0201-01.
Pytanie nr 25: „Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 7 – w dalszym ciągu występują niejasności
w kosztorysie robót teletechnicznych, które dotyczą następujących pozycji: od 3 do 11; od 25-53;
od 57 do 64; od 77 do 95; od 101 do 103; od 107 do 114; od 120-121. We wskazanych pozycjach
brak ostatniej cyfry, precyzującej jaką kolumnę dla danej pozycji należy zastosować. Prosimy
o skorygowanie tych pozycji , analogicznie do tego, jak poprawiono wskazaną jako przykład
pozycję nr 4”
Odpowiedź na pytanie 25: Załączono skorygowany przedmiar.
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Pytanie nr 26: W nawiązaniu Rozdziału IV, pkt A, ppkt 8 SIWZ – czy na etapie składania ofert
Zamawiający dopuści wskazanie wyłącznie zakresu zamówienia, które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom, w przypadku gdy na etapie sporządzania oferty podwykonawca nie
jest jeszcze wybrany?
Odpowiedź na pytanie 26: Odpowiedzi udzielono 25.01.2018r.
Pytanie nr 27: nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego, iż w przedmiarach nie można niczego
zmieniać oraz z uwagi na fakt pojawienia się nowych przedmiarów prosimy o udostępnienie
przemiarów w wersji edytowalnej w ATH. Ułatwi to nam przygotowanie rzetelnej oferty w krótkim
czasie oraz pozwoli uniknięcia „czeskich” pomyłek.
Odpowiedź na pytanie 27: Z uwagi na dużą ilość pytań do przedmiotowego postępowania
przetargowego, w celu uniknięcia błędów w kosztorysach Wykonawców składających oferty,
Zamawiający podtrzymuje wersję pdf przedmiarów.
Zamawiający informuje, że zmianie ulegają poniższe terminy:
- termin składnia ofert;
- termin otwarcia ofert;
- termin wnoszenia wadium.

TERMIN

PIERWOTNY TERMIN

NOWY TERMIN

Termin składania ofert

09.02.2018r. godzina 12:00

14.02.2018r. godzina 12:00

Termin otwarcia ofert

09.02.2018r. godzina 12:30

14.02.2018r. godzina 12:30

Termin wnoszenia wadium

09.02.2018r. godzina 12:00

14.02.2018r. godzina 12:00
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