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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

     
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu budynku A wraz z łącznikami 

pomiędzy budynkami A i B zlokalizowanych na terenie obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald 

 
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.  
 

Pytania nr 1: 
W związku z zapisem w rozdziale V pkt 5 w sprawie złożenia przez Wykonawcę koncesji na wykonanie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego pytamy czy: 

1) jeżeli Wykonawca będzie korzystał z koncesji innego podmiotu, to czy podmiot ten będzie zobowiązany 

wykonać wszystkie roboty budowlane; 

2) proszę o określenie szczegółowych danych odnośnie zabezpieczenia technicznego 

Jednocześnie analizując ten zapis z SIWZ nasuwa się pytanie dlaczego Wykonawca robót budowlanych ma 

posiadać koncesję na usługi ochroniarskie. W jakim celu ten wymógł zawarł Zamawiający. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Ad. 1) Podmiot posiadający przedmiotową koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług 

ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego zobowiązany będzie wykonać roboty związane z 

wykonaniem systemów kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji pożaru (SAP) oraz monitoringu wizyjnego (CCTV). 

Ad. 2) Zamawiający dokona stosownej zmiany polegającej na uzupełnieniu dokumentacji wykonawczej w 

stosownym zakresie.  

Jednocześnie wyjaśnia, że z wykonaniem robót budowlanych związane jest również wykonanie dostaw i usług, a 

jedną z takich usług jest wykonanie systemów zabezpieczenia technicznego (SKD, SAP i CCTV) remontowanego 

budynku. 
 

Pytania nr 2: 
Za jaki okres rozliczeniowy należy dołączyć bilans i rachunek wyników - rozbieżność pomiędzy, ogłoszeniem, a 

SIWZ. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Opis warunku w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt III.3.5 ppkt 1) jak i SIWZ (rozdział IV pkt 2 ppkt 5 lit. a) jest taki 

sam. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że uzyskał minimalne obroty w okresie ostatniego roku 

obrotowego na poziomie 5 000 000,00 zł, a wskaźnik płynności bieżącej na dzień 31.12.2013 r. (liczony jako 

aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) kształtuje się na poziomie nie niższym niż 1,10. Natomiast dokumenty 

określone w pkt. III.4.1 ogłoszenia o zamówieniu oraz w rozdziale V pkt. 1 SIWZ, składa się na potwierdzenie 

spełniania opisanych przez Zamawiającego warunków.  

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany zapisu pkt. 1 ppkt 5 rozdziału V 

SIWZ na następujący: 

Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 

przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 

przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów 

określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, na potwierdzenie warunku określonego w rozdziale IV pkt 2 

ppkt 5 lit. a SIWZ. 

Pytania nr 3: 
Poz. 78 przedmiar budowlany - czy rolety mają być zamontowane w budynku C. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Główny przedmiot zamówienia dotyczy wykonania remontu budynku A wraz z łącznikami pomiędzy 

budynkami A i B zlokalizowanych na terenie obiektu Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Dodatkowo należy 

zamontować rolety na oknach w budynku C. 
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Pytania nr 4: 
Poz. 89 przedmiar budowlany - proszę o sprecyzowanie pozycji - jaki zakres prac należy wykonać dla 1 kpl. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy wykonać na nowo schody zewnętrzne. Płyty stopnicowe schodów do wejścia głownego (rzut parteru) 

należy wykonać z nowych promieniowanych płyt granitowych o grubości grubości min. 3 cm zapewniających 

odpowiedni poziom antypoślizgowości (płomieniowanych). W wiatrołapie należy zainstalować, opuszczoną w 

posadzce, wycieraczkę 2 strefową gumowo-rypsową. Płyty stopnicowe schodów do wejścia do piwnicy (rzut 

piwnicy) należy wykonać z nowych płyt granitowych o grubości grubości min. 3 cm zapewniających odpowiedni 

poziom antypoślizgowości (płomieniowanych). W spoczniku należy zainstalować, opuszczoną w posadzce, 

wycieraczkę 2 strefową gumowo-rypsową. 
 

Pytania nr 5: 
Poz. 90 i 114 przedmiar budowlany - proszę o sprecyzowanie pozycji - jaki zakres prac należy wykonać dla 1 kpl. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zakres robót związanych z remontem toalet w budynku A jest taki sam dla remontu toalet w budynku C,  który 

został określony pkt. 6.3.6. opisu technicznego dla części budowlanej, stanowiącego część dokumentacji 

wykonawczej. 

Zakres robót związanych z remontem pomieszczeń socjalnych dla 1 kompletu obejmuje: wykonanie fartuszka z 

płytek ceramicznych o szerokości 60 cm na całej długości ścian pomieszczenia wykonanie nowej instalacji wod.-

kan., dostarczenie zlewozmywaka stalowego inox z baterią stojącą, umywalki blatowej z baterią, wykonanie 

nowej instalacji elektrycznej z przygotowaniem pod podłączenie wbudowanej w blat płyty grzewczej, ułożenie 

wykładziny PCV na posadzce z wywinięciem na ścianę wysokości 8 cm, szpachlowanie ścian i sufitu oraz 

malowanie. 
 

Pytania nr 6: 
Poz. 115 przedmiar budowlany - proszę o podanie parametrów technicznych platformy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Parametry techniczne platformy zostały określone w pkt. 10 opisu technicznego dla części budowlanej, 

stanowiącego część dokumentacji wykonawczej. 
 

Nadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ 

polegającej na:  

1) uzupełnieniu dokumentacji wykonawczej o zestawienie stolarki aluminiowej i bram garażowych; 

2) zmianie treści opisu technicznego dla części instalacje elektryczne - opis otrzymuje brzmienie zgodne z 

załącznikiem do niniejszych wyjaśnień i  dotyczy również części teletechnicznej; 

3) uzupełnieniu dokumentacji wykonawczej o zestawienie materiałów dla części teletechnicznej.  
 

Jednocześnie ze względu na dokonane zmiany, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia 

ofert, który zostaje wyznaczony  na dzień 21.05.2014 r. Godziny składania oraz otwarcia ofert pozostają bez 

zmian. 

W związku z tym: 

1) w rozdziale IX SIWZ: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: Nie otwierać przed dniem 21.05.2014 r., do godz. 11:30; 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Nie otwierać przed dniem 21.05.2014 r., do godz. 11:30; 

2) w rozdziale X SIWZ: 

a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. 

Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 21.05.2014r., do godz. 11:00. 

b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert odbędzie się 21.05.2014 r. o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji 

ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3. 
 

  Jednocześnie informuję, że oferty oznakowane w sposób poprzedni oraz wysłane do Zamawiającego przed 

dokonaniem niniejszej zmiany zostaną otwarte w nowo wyznaczonym terminie, o ile Wykonawcy, którzy je 

złożyli nie wycofają ich lub ich nie zmienią. 
 
 
 
 
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. 


