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WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia wykonanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w 

Obornikach 

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

113, poz. 759 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ do 

przedmiotowego postępowania. Poniżej została przytoczona treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 
 

Pytanie 1: 
Dotyczy części nr 1 „Odnośnie poz. 10. Przedmiaru branży ogólnobudowlanej: ze względu na różnorodność 

możliwości wykonania zabudowy wnękowej i związanych z tym rozbieżności cenowych proszę o określenie 

szczegółów wykonania (zwymiarowane szkice itp.) ww. zabudowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zabudowę należy wykonać z płyty wiórowej o grubości 18 mm, laminowanej w kolorze buk. Winna posiadać 

drzwi przesuwne w prowadnicach metalowych. Wymiary zabudowy oraz rozwiązania funkcjonalne zostały 

podane w wyjaśnieniach z dnia 27.03.2013 r. 
 

Pytanie 2: 
Dotyczy części nr 1 „Odnośnie poz. 9. Przedmiaru branży ogólnobudowlanej: proszę o uściślenie szczegółów 

okien, jakie maja zostać zamontowane - ilość, wymiary, sposób otwierania, wymagania odnośnie parametrów itd.” 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Należy zamontować 1 okno o wymiarach 2,30 x 1,63m, dwuskrzydłowe, jednoskrzydło uchylne, drugie skrzydło 

rozwieralno-uchylne, słupek pośrodku, wykonane z profili min. 5 komorowych, pakiet min. 2-szybowy, 

współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw ≤ 1,5 W(m2K). 
 

Pytanie 3: 
Dotyczy części nr 2 „Czy Zamawiający przewiduje wymianę słupów do lamp? Jeśli tak, to jakiej wysokości mają 

być nowe słupy?” 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie przewiduje wymiany słupów do lamp. 
 

Pytanie 4: 
Dotyczy części nr 2 „Czy Zamawiający przewiduje wymianę kabli zasilających lampy na terenie działki? Jeśli tak, 

proszę o wyznaczenie trasy prowadzenia kabli.” 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie przewiduje wymiany kabli zasilających. Należy wymienić tabliczki słupowe oraz okablowanie 

pionowe w słupie. 
 

Pytanie 5: 
Dotyczy części nr 2 „Proszę podać wysokość szafy dystrybucyjnej 19" przewidzianej w realizacji zadania.” 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Szafa dystrybucyjna 19” 42U. Wymiary 2000 x 800 x 800 mm. Drzwi z szybą, drzwi tylne skrócone z przepustem 

3U, 4 belki rackowe. 
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