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Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ  

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń oraz montaż dźwigu osobowego w budynku 

Komendy Wojewódzkie Policji w Poznaniu  

 
 

 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 
 

W przedmiarze robót dotyczącym remontu klatki schodowej w pozycji 35 widnieje zapis cyt.: „Szpachlowanie masą 

wapienną typu Calcino Decor w kolorze białym - ściany i sufity” – natomiast przedmiar pozycji dotyczy tylko 

powierzchni ścian – prosimy o wyjaśnienie.  
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Szpachlowanie wapienną masą szpachlową imitującą pokrycie marmurowe dotyczy wyłącznie ścian. 
 

Pytanie nr 2 
 

W przedmiarze robót dotyczącym remontu korytarzy w pozycji 20 widnieje zapis cyt.: „Szpachlowanie masą wapienną 

typu Calcino Decor w kolorze białym - ściany i sufity” – natomiast przedmiar pozycji dotyczy tylko powierzchni ścian – 

prosimy o wyjaśnienie.  
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Szpachlowanie wapienną masą szpachlową imitującą pokrycie marmurowe dotyczy wyłącznie ścian. 
 

Pytanie nr 3 
 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu akrylowego STUCCO DECOR DI LUCE  

zamiast systemu wapiennego  Calcino Decor? 
 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zgodnie z opisami technicznymi w dokumentacjach wykonawczych (p-kt 4.5 i 4.3) Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie wszystkich systemów spełniających wymagania zawarte w w/w punktach opisów. 
 

Pytanie nr 4 
 

Konstrukcja stalowa szybu dźwigowego – prosimy o potwierdzenie że w związku z wymogiem wykonania konstrukcji 

stalowej malowanej proszkowo dopuszcza się zaprojektowanie i wykonanie szybu jako konstrukcji łączonej śrubowo. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Zgodnie z treścią opisu technicznego w dokumentacji wykonawczej p-kt 4.1.1 - „projekt szybu stalowego opracowuje 

oferent na podstawie wytycznych producenta danego modelu dźwigu”, jeżeli więc producent dźwigu zaakceptuje 

konstrukcję łączoną śrubowo to takie rozwiązanie jest dopuszczalne. 
 

Pytanie nr 5 
 

Szklana obudowa szybu dźwigu – prosimy o doprecyzowanie wymaganej technologii oszklenia tj.  

a) Szkło mocowano na rotule 

b) Szklenie w profilach aluminiowych 

c) Szklenie w profilach stalowych. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Należy zastosować szklenie w profilach stalowych. 
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Pytanie nr 6 
 

Prosimy o podanie podstawowych parametrów dla szklenia szybu. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Należy zastosować szkło bezpieczne laminowane VGS. 
 

Pytanie nr 7 
 

Prosimy o potwierdzenie że w cenie ofertowej należy skalkulować koszty przeglądów i serwisów dźwigu osobowego. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Zgodnie z zapisem §4 ust. 2 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, w cenie ofertowej należy skalkulować 

koszty przeglądów i serwisów dźwigu w całym okresie trwania gwarancji. 
 

Pytanie nr 8 
 

Przedmiar robót dźwig – w pozycji 27 przyjęto ułożenie wykładziny kauczukowej na spocznikach między 

kondygnacyjnych przy wejściu do dźwigu , natomiast w dokumentacji projektowej przyjęto wykładziny winylowe na 

spocznikach między kondygnacyjnych – prosimy o zajęcie stanowiska jakie rozwiązanie skalkulować w ofercie. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami wykonawczymi, na powierzchniach spoczników między kondygnacyjnych 

należy zamontować wykładziny winylowe. 
 

Pytanie nr 9 
 

Przedmiar robót dźwig – pozycja 44 w przedmiarze opisano drzwi z ościeżnicą stalową, natomiast w zestawieniu 

stolarki ościeżnica opisana jest jako okleinowana w kolorze drzwi. Z uwagi na ograniczoną ilość wzorów oklein PCV do 

ościeżnic stalowych proponujemy albo wybór ościeżnicy stalowej malowanej w kolorze ciemny brąz albo użycie 

ościeżnic z materiałów drewnopodobnych okleinowanych tożsamym wzorem jak drzwi. Proszę o zajęcie stanowiska. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Ze względów praktycznych – minimalne rozkuwanie  otworów i „wpuszczanie” ościeżnic w mur, należy użyć ościeżnic z 

materiałów drewnopodobnych okleinowanych jak skrzydła drzwiowe. 
 

Pytanie nr 10 
 

Przedmiar robót dźwig – pozycja 44 w zestawieniu drzwi D4 są opisane jako antywłamaniowe – proszę o 

potwierdzenie że w wycenie skalkulować drzwi w wykonaniu antywłamaniowym. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Zgodnie z zestawieniem stolarki, drzwi D4 – 2 szt. należy zamontować w wykonaniu antywłamaniowym klasy C. 
 

Pytanie nr 11 

Przedmiar robót dźwig – pozycja 44 – czy w w/w pozycji mają zostać skalkulowane następujące roboty towarzyszące 

nieuwzględnione w przedmiarze robót , tj. 

 

„Całą  ścianę  z  drzwiami  należy  od  strony  pomieszczenia  pomalować  dwukrotnie  (z    gruntowaniem), farbą akrylową 

w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Brakujące  fragmenty  posadzki  powstałe  po  wymianie  drzwi  należy  

uzupełnić nawiązując rodzajem do istniejących.  W  przypadku  kolizji  nowo  osadzanych  drzwi  z  elementami  instalacji  

elektrycznej (włączniki,  gniazda,  puszki  rozgałęźne  itp),  należy  instalację  zdemontować,  a następnie  zamontować  w  

nowym  miejscu  uzasadnionym  technicznie,  najbliższym pierwotnemu usytuowaniu. Podczas prowadzenia robót należy 

zabezpieczyć meble i sprzęt w pomieszczeniach przed zakurzeniem, a po zakończeniu prac pomieszczenia dokładnie 

posprzątać.” 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Należy skalkulować wszelkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych. Roboty, o których 

mowa w pytaniu, rzeczywiście najlepiej skalkulować  w proponowanej pozycji przedmiaru. 
 

Pytanie nr 12 

ZESTAWIENE STOLARKI - KORYTARZ IIIp CZ. WSCH – prosimy o uszczegółowienie wymogów w zakresie okleiny 

drzwi, proszę wskazać wymagany rodzaj okleiny: 

a) Naturalna, 

b) PCV drewnopodobna, 

c) CPL 0,2mm drewnopodobna, 

d) Lub inna wskazana. 
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Odpowiedź Zamawiającego 
 

Za okleinę skrzydeł i ościeżnic drzwiowych należy przyjąć okleinę CPL 0,2 mm drewnopodobną w kolorze jak w 

dokumentacji technicznej. 
 

Pytanie nr 13 
 

Przedmiar korytarz III piętra pozycja 15 – prosimy o potwierdzenie, że w opisie omyłkowo wpisano wykładzinę 

kauczukową , w projekcie przewidziano wykładzinę typu Takett i tego typu wykładzina będzie kalkulowana w wycenie. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Zgodnie z opisem technicznym i rysunkami wykonawczymi, na posadzkach korytarza należy zamontować wykładziny 

winylowe. 
 

Pytanie nr 14 
 

Przedmiar korytarz III piętra pozycja w pozycji 35 widnieje zapis cyt.: „Szpachlowanie masą wapienną typu Calcino 

Decor w kolorze białym - ściany i sufity” – natomiast przedmiar pozycji dotyczy tylko powierzchni ścian – prosimy o 

wyjaśnienie.  
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Szpachlowanie wapienną masą szpachlową imitującą pokrycie marmurowe dotyczy wyłącznie ścian. 
 

Pytanie nr 15 
 

Przedmiar korytarz III piętro pozycje nr 24-25-26-27. W zestawieniu stolarki jako wykończenie drzwi podaję się 

okleinę naturalną. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg użycia okleiny naturalnej czy dla ujednolicenia będzie 

przyjęty jeden rodzaj okleiny wg odpowiedzi jak w pytaniu nr 12 ? 
 

Odpowiedź Zamawiającego 

Za okleinę skrzydeł i ościeżnic drzwiowych należy przyjąć okleinę CPL 0,2 mm drewnopodobną w kolorze jak w 

dokumentacji technicznej. 
 

Pytanie nr 16 

Drzwi wewnętrzne płytowe , prosimy o podanie preferowanych – przykładowych typów klamek i szyldów które 

uwzględnić w kalkulacji. 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
 

Klamki i szyldy przyjąć w kolorze „stal szczotkowana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w pojedynczym egzemplarzu. 

Przesłano faksem do Wykonawcy oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. 


