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Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia 
 

WYAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na adaptację pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w 

Wolsztynie  
 
 

 Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 ze zm.) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. opisu przedmiotu zamówienia w 

przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań wraz z odpowiedziami zawarte zostały poniżej. 
 

Pytanie nr 1 

Proszę o wyjaśnienie obmiaru pozycji 382 zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. Czy podany obmiar jest 

prawidłowy? Czy prawidłowy nie powinien być 358 m? 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

W pozycji 382 należy przyjąć sumę pozycji 375 i 376 z przedmiaru robót. Do wyceny należy przyjąć ilość 358 m .  
 

Pytanie nr 2  

Proszę o wyjaśnienie obmiaru pozycji 234 zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. Czy podany obmiar jest 

prawidłowy? Czy prawidłowy nie powinien być 691 m? 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

W pozycji 234 należy przyjąć sumę pozycji 227 i 228 z przedmiaru robót. Do wyceny należy przyjąć ilość 691 m. 

Analogicznie w pozycji 91 kosztorysu należy przyjąć sumę pozycji 83 i 84. Do wyceny należy przyjąć ilość 759 m. 
 

Pytanie nr 3 
 

W dokumentacji w branży instalacji elektrycznych załączono schematy rozdzielni. Czy rozdzielnie też podlegają pod 

zakres zamówienia? Jeżeli tak proszę o wskazanie pozycji kosztorysowych, w których mają zostać uwzględnione. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Rozdzielenie elektryczne nie wchodzą w zakres prac objętych zamówieniem.  
 

Pytanie nr 4 

Na rysunku instalacja oświetlenia – parter zaprojektowano dodatkowo oprawy: L03 – S4000 G OPAL 24W w ilości 2 szt. 

oraz L04 – S4000 G OPAL 28W w ilości 1 szt. Czy wyżej wymienione oprawy należy uwzględnić w kosztorysie? 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Należy przyjąć ilość i rodzaj opraw oświetleniowych z pozycji przedmiaru robót.  
 

Pytanie nr 5 

Czy jednostka miary w pozycjach zgrzewanie wykładzin jest prawidłowa? Jeżeli tak proszę o wyjaśnienie różnicy 

pomiędzy ilością zgrzewanych wykładzin, a ilością wykładzin do zamontowania. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Podana w przedmiarach ilość jest prawidłowa. Należy przyjąć obmiar z pozycji 56, 203 oraz 344 przedmiaru robót. 

Pozycje KNR dotyczące zgrzewania wykładzin w pozycjach 57, 204, 345 nie zawierają nakładu materiałowego  

wykładziny, ilość wynikająca z obmiaru powiększona jest o współczynnik związany z łączeniem kolorów.  

 

 

 

 

 
Wykonano w pojedynczym egzemplarzu. 

Przesłano faksem lub e-mailem do Wykonawcy oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. 
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