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Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

     
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie remontu elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu  
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 
informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. 
Zamawiający przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o potwierdzenie czy odcinek kanalizacji sanitarnej między Sk1istn a Sk2istn należy wymienić, gdyż w 
opisie do projektu nie jest ten zakres wyszczególniony oraz brak jest przedmiaru robót na te roboty (rozebranie i 
odtworzenie nawierzchni, wymiana rur, roboty ziemne), natomiast rysunek zagospodarowania i opis przedmiotu 
zamówienia zawierają takie zapisy). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót związanych z wymianą odcinka kanalizacji sanitarnej 
pomiędzy Sk1istn, a Sk2istn.  
 

Pytanie nr 2: 
Dla drenażu policzono tylko rozebranie kostki z tyłu budynku, brak robót dla pozostałego zakresu, prosimy o 
potwierdzenie, że takie roboty należy uwzględnić w wycenie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Koszt tych robót należy ująć w cenie. Pełny zakres robót związanych z rozebraniem kostki brukowej oraz robót 
ziemnych opisany jest w pozycjach przedmiarowych związanych z wykonaniem drenażu oraz izolacji pionowej 
ścian piwnicy.  
 

Pytanie nr 3: 
Brak w przedmiarach robót czasu pracy rusztowań. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Czas pracy rusztowań należy ująć w cenie. 
 

Pytanie nr 3: 
W związku ze specyfiką wykonania prac renowacyjnych wnosimy o zmianę sposobu wynagrodzenia z 
ryczałtowego na kosztorysowe. Część prac wynikać będzie w trakcie wykonywania robót remontowych (np. 
konieczność skucia i uzupełnienia tynków na elewacji, ilości wymiany tynków ścian fundamentowych i ilości 
wykonania izolacji). Dlatego wnosimy o przyjęcie przedmiaru robót jako podstawy sporządzenia oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązania i podtrzymuje wymóg zwarty w rozdziale XI pkt. 1 
SIWZ, zgodnie z którym podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja wykonawcza, a załączony przedmiar ma 
charakter pomocniczy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. 
Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: 

WIELKOPOLSKI  

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  

W POZNANIU 

 
 ZZP-2380-58/2014 


