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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

     
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu i adaptacji na salę ćwiczeń 

pomieszczeń w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

 
 

Działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, 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 przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej skucia płytek, które znajdują się w pomieszczeniu przeznaczonym 

na salę ćwiczeń (ściany i posadzka). Proszę o sprecyzowanie zakresu robót do wykonania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy skuć płytki ścienne w ilości określonej w poz. 4.1 przedmiaru dla robocizny z materiałami podstawowymi 

oraz płytki podłogowe w ilości określonej w poz. 4.18. przedmiaru dla robocizny z materiałami podstawowymi. 

Koszty tych robót należy ująć w cenie oferty. 
 

Pytanie nr 2: 
W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej skucia posadzki cementowej, znajdującej się w pomieszczeniu 

przeznaczonym na salę ćwiczeń. Zamawiający przewidział tylko wykonanie wylewki samopoziomującej pod 

wykładzinę PCV gr. 10 mm, a nierówności posadzki sięgają 10 cm ze względu na istniejące spadki. Proszę o 

sprecyzowanie zakresu robót do wykonania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Po uprzednim skuciu płytek na podłodze należy skuć istniejącą warstwę wyrównawczą. Koszty tych robót należy 

ująć w cenie oferty. 
 

Pytanie nr 3: 
W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania gruntowania pod wykonanie nowych tynków, gładzi, 

płytek i wykładzin PCV. Proszę o sprecyzowanie zakresu robót do wykonania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Gruntowanie podłoży nie jest samoistną pozycją przedmiarową i stanowi ewentualnie niezbędną czynność 

technologiczną do poszczególnych prac. Koszty robót związane z niezbędnym technologicznie gruntowaniem pod 

wykonanie okładzin ścian, posadzek i stropów  należy ująć w cenie oferty. 
 

Pytanie nr 4: 
W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania nowego zasilania oraz rozdzielni elektrycznej 

uwzględniającej rozdział nowo projektowanych obwodów. Proszę o sprecyzowanie zakresu robót do wykonania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy wykonać rozdzielnie wnękową umożliwiającą zamontowanie rozłączników dla projektowanych obwodów 

oraz trzech zapasowych. Rozdzielnię tą należy podłączyć do rozdzielni piętrowej, a w przypadku braku takiej 

możliwości do rozdzielni głównej. Obydwie rozdzielnie znajdują się na tym samym poziomie w odległości ok. 25. 

Przewody do nich należy doprowadzić w istniejących korytach znajdujących się ponad sufitem podwieszanym. 

Koszty tych robót należy ująć w cenie oferty. 

 
 
 
 
 
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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