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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

     
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji 3 budynków: 

administracyjno-koszarowego, magazynu uzbrojenia i rusznikarni położonych na terenie Oddziału 
Prewencji Policji w Poznaniu 

 
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 nr 1: 
W związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w STWIOR różni się od opisu przedmiotu zamówienia 
zawartego w opisie technicznym do Projektu Budowlanego, prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie okna mają być 
szklone szkłem bezpiecznym? Jeżeli nie to prosimy wskazać te, które mają być szklone takim szkłem 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W wycenie należy przewidzieć okna szklone szkłem bezpiecznym P2 oraz pominąć w wycenie klamki z zamkiem. 
 

Pytanie nr 2: 
W STWIOR w dziale SST -3 jest zapis: „ Przewidzieć wymianą ślusarki wewnętrznej -wejściowej. Element fasady 

zmienić na profil aluminiowy ciepły, wypełnienie szkłem bezpiecznym", czego dotyczy powyższy zapis ? Czy 
przedmiotem zamówienia jest montaż stolarki z profili aluminiowych? Jeżeli tak, prosimy o przedstawienie 
zestawienia stolarki aluminiowej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ślusarka zewnętrzna wejściowa nie podlega wymianie. 
 

Pytanie nr 3: 
W związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w STWIOR różni się od opisu przedmiotu zamówienia 
zawartego w opisie technicznym do Projektu Budowlanego, prosimy o wyjaśnienie jaki materiał należy 
zastosować przy docieplaniu stropodachów wentylowanych i jakiej grubości? Ma to być wełna mineralna 
granulowana czy ekofiber (przyjęte w przedmiarze)? Ma być grubości 15 czy 18 cm?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Do ocieplenia stropodachu wentylowanego należy zastosować ECOFIBER grubości 15 cm. 
 

Pytanie nr 4: 
W związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia zawarty w STWIOR różni się od opisu przedmiotu zamówienia 
zawartego w opisie technicznym do Projektu Budowlanego, prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości styropapę 
należy przyjąć przy robotach dotyczących docieplania stropodachów niewentylowanych ? Ma to być styropapa gr. 
15 cm czy 13 cm ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Do ocieplenia stropodachów niewentylowanych należy zastosować płyty styropianowe PW11 grubości 18 cm. 
 

Pytanie nr 5: 
Prosimy określić, który dokument jest decydujący w przypadku stwierdzenia kolejnych rozbieżności w opisie 
przedmiotu zamówienia? Ma to być Projekt, STWIOR czy przedmiar robót ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W przypadku rozbieżności w przedmiotowych dokumentach należy zwrócić się o wyjaśnienie ich treści  do 
Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu 061/841 27 44 lub pocztą 

elektroniczną na adres zzp@wielkopolska.policja.gov.pl 
 

Wyk. w 1 egz. przesłano faksem lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczono na stronie internetowej. 
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