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Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

WYJAŚNIENIE  I ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 

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

wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. 
 
 

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

Pytanie nr 1: 
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytanie: 
W związku z niedoprecyzowaniem w SIWZ warunków udziału w postępowaniu w przypadku jeśli ofertę składa 
konsorcjum firm – zwracam się z zapytaniem: 
1) Czy warunek średniego rocznego przychodu musi spełnić każdy z wykonawców wchodzących w skład 

konsorcjum czy wystarczy iż warunek ten spełni jeden z członków konsorcjum? 
2) Czy warunek współczynnika płynności finansowej pierwszego stopnia powyżej 1,5 musi spełnić każdy z 

wykonawców wchodzących w skład konsorcjum czy wystarczy iż warunek ten spełni jeden z członków 
konsorcjum? 

W związku z zapisem w dziale IV pkt. 2.5) a) SIWZ dotyczącym wymogu osiągnięcia przez Wykonawcę w ciągu 
ostatnich trzech lat na koniec każdego okresu obrachunkowego współczynnika płynności pierwszego stopnia 
powyżej 1,5, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku złożenia oferty wspólnie przez kilku wykonawców 
tworzących konsorcjum wymóg ten dotyczy jednego z członków konsorcjum. Powyższe zgodne jest ze 
stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wyartykułowanym m.in. w Informatorze Urzędu Zamówień 
Publicznych nr 6-7/2011 w artykule "KONTROLA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Możliwość złożenia 
oferty wspólnej przez wykonawców w ramach konsorcjum w świetle kontroli Prezesa UZP" na str. 42: "Należy 
jednak dopuścić żądanie wykazania spełnienia warunku przez jednego z członków konsorcjum w sytuacji, gdy 
niemożliwe jest jego łączne spełnienie przez wszystkich lub niektórych konsorcjantów. Przykładem może być 
wymóg wykazania się odpowiednim wskaźnikiem płynności bieżącej, który z natury rzeczy nie może być 
„zsumowany” ze wskaźników poszczególnych członków konsorcjum." 
Pytanie nr 2 
W rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 5) lit. a) SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawców wykazania się bieżącą 
płynnością finansową o wskaźniku nie mniejszym niż 1,5 – liczoną jako iloraz: aktywa bieżące/zobowiązanie 
bieżące (za lata 2011, 2012, 2013). Płynność bieżąca jest klasycznym przykładem warunku, którego nie można 
zsumować i wymaganie to powinno dotyczyć każdego z członków konsorcjum (por. informator Urzędu Zamówień 
Publicznych z grudnia 2010r.). Może dojść bowiem do sytuacji, gdzie firma która nie ma wymaganej bieżącej 
płynności finansowej złoży ofertę w konsorcjum z inną firmą – nawet nie związaną z budownictwem – która 
warunek taki spełnia i w ten sposób konsorcjum spełni postawiony warunek, co w żaden sposób nie zabezpieczy 
Zamawiającego przed problemami Wykonawcy z bieżącym finansowaniem kosztów realizacji kontraktu.  
Prosimy zatem o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty w konsorcjum każdy z jego członków z osobna 
powinien spełnić postawiony warunek dotyczący bieżącej płynności finansowej, tj. każdy z nich winien uzyskać w 
okresie ostatnich trzech lat obrotowych (2011 r., 2012 r. i 2013 r.) średni roczny przychód w wysokości nie 
mniejszej niż 20 000 000,00 zł, oraz każdy z jego członków powinien osiągnąć w ciągu ostatnich trzech lat na 
koniec każdego okresu obrachunkowego współczynnik płynności pierwszego stopnia powyżej 1,5.     
Odpowiedź Zamawiającego: 
Warunek dotyczący średniorocznego przychodu oraz współczynnika płynności pierwszego stopnia nie musi być 
spełniony przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wchodzących w 
skład konsorcjum) W przypadku takich wykonawców zostanie on spełniony jeżeli co najmniej jeden z nich  
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wykaże, że uzyskał w okresie ostatnich trzech lat obrotowych tj., 2011 r., 2012 r. i 2013 r. średni roczny przychód 
w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 zł, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, oraz osiągnął w ciągu ostatnich trzech lat na koniec każdego okresu obrachunkowego współczynnik 
płynności pierwszego stopnia powyżej 1,5 liczony jako iloraz: aktywa bieżące/zobowiązanie bieżące. 
Jednocześnie ze względu na specyfikę warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej (średni roczny przychód i 
współczynnik płynności pierwszego stopnia) nie dopuszczalne jest sumowanie potencjałów wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu uzyskania wymaganych wartości.  
Sumowaniu nie podlegają również kwoty wynikające z dokumentów Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, potwierdzających posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
Pytanie nr 3: 
W dokumentacji wykonawczej instalacji teletechnicznej użyte są znaki towarowe, typ urządzeń, nazwa producenta, 
proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w/w instalacji materiałów i urządzeń 
równoważnych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów i urządzeń tylko na zasadach określonych w zmianach treści SIWZ z 
dnia 18.06.2014 r.  
 
Pytanie nr 4: 
Zgodnie z SIWZ do oferty mamy dołączyć kosztorys ofertowy, proszę o informacje czy można zmienić przedmiar 
robót zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego tj. dopisywać pozycje, zmieniać ilości? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami rozdziału XI SIWZ „Wykonawca obliczy cenę w oparciu o dokumentację wykonawczą oraz 
wiedzę uzyskaną w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej. Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy”. 
Powyższe oznacza, że podstawowym źródłem zakresu robót budowlanych jest dokumentacja projektowa, a 
oferowana cena obejmuje roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej.  
Jednocześnie, zamawiający informuję, że dokonuje niżej określonych zmian treści SIWZ .  
1) W rozdziale V WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCA MUSI ZŁOŻYĆ WRAZ Z 

OFERTĄ, w pkt. 5 wykreśla  się ppkt. 1, a pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom 
Wykonawca, wraz z ofertą winien złożyć dokumenty potwierdzające równoważność zaoferowanych 
rozwiązań. 

2) Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

pisma pt. „Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy po zmianie z dnia 27.06.2014 r.” 
Nadto Zamawiający wyjaśnia, że wykonawca może złożyć kosztorys ofertowy oraz zestawienie materiałów pod 
warunkiem, że jego treść będzie zawierała wszystkie wymagane informacje określone w zmienionym formularzu 
ofertowym.  
 
Pytanie nr 5: 
Zgodnie z dokumentacją projektową elementy takie jak:  
- pompownia ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
- przyłącza wody wraz ze studzienką wodomierzową, 
- zestawu hydrantowego  
są opisane jako „według odrębnego opracowania”. Prosimy o informację czy elementy te są objęte przedmiotem 
zamówienia? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie niezbędnej dokumentacji.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonanie zamówienia obejmuje tylko wykonanie pompowni kontenerowej zasilania hydrantów (zestaw 
hydroforowy). Pompownia ścieków z  rurociągiem tłocznym, przyłącze kanalizacyjne i przyłącze wody wraz ze 
studnią wodomierzową nie są objęte przedmiotem zamówienia i będą stanowiły przedmiot odrębnego 
zamówienia po określeniu technicznych warunków przyłączenia, które właściwy terenowo Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji zobowiązał się ustalić po wykonaniu prac przygotowawczych istniejących sieci t.j. nie później niż do 
końca III kwartału 2015 r.  Przyłącze gazowe zostanie wykonane przez lokalnego operatora systemu 
dystrybucyjnego gazu. Zamawiający dokona zmiany dokumentacji na obejmującą wszystkie elementy branży 
instalacyjnej objętej niniejszym zamówieniem.  
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Pytanie nr 6: 
W opisie do Projektu Wykonawczego – Instalacje Teletechniczne w punkcie 3.9. Sprzęt komputerowy - określono 
ilości i wymagania dotyczące komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek itp. Niestety w przedmiarze ten 
sprzęt nie jest uwzględniony. 
Czy sprzęt wymieniony w punkcie 3.9 Projektu Wykonawczego – Instalacje Teletechniczne,  jest elementem oferty czy 
nie.  
Pytanie nr 7: 
Jeżeli sprzęt wymieniony w punkcie 3.9 Projektu Wykonawczego – Instalacje Teletechniczne ma być dostarczony, 
to proszę o określenie wymagań dla systemu operacyjnego komputerów, gdyż nie ma punktu „A” w Projekcie, 
gdzie te wymagania miały być określone. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Sprzęt wymieniony w punkcie 3.6 Projektu Wykonawczego - Instalacje Teletechniczne nie jest elementem oferty.  
 
Pytanie nr 8: 
W opisie do Projektu Wykonawczego - Instalacje Teletechniczne w punkcie 3.7. Wymagania dla pakietu aplikacji 
biurowych – określono wymagania dotyczące tego pakietu, ale nie podano ilości jaką należy ująć w ofercie.  Jaką 
ilość pakietów aplikacji biurowych należy ująć w ofercie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Pakiet aplikacji biurowych wymieniony w punkcie 3.7. Projektu Wykonawczego - Instalacje Teletechniczne nie 
jest elementem oferty. 
 
Pytanie nr 9: 
W opisie do Projektu Wykonawczego – Instalacje Teletechniczne w punkcie 4 System komutacyjny dla jednostki - 
określono ilości i wymagania dotyczące aparatów telefonicznych i bramek. Niestety w Przedmiarze ten sprzęt nie 
jest uwzględniony. Czy sprzęt wymieniony w punkcie 4 Projektu Wykonawczego – Instalacje Teletechniczne,  jest 
elementem oferty czy nie.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Sprzęt wymieniony w punkcie 4 Projektu Wykonawczego - Instalacje Teletechniczne nie jest elementem oferty. 
 
Pytanie nr 10: 
W opisie do Projektu Wykonawczego - Instalacje Teletechniczne w punkcie 8 Opis techniczny – zintegrowanego 
systemu kontroli dostępu KD podano m.in. „System musi mieć możliwość współpracy z istniejącym systemem KD 
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu”. Jaki system KD istnieje obecnie w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Obecnie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zainstalowany jest system KD firmy Unicard. 
 
Pytanie nr 11: 
W opisie do Projektu Wykonawczego – Instalacje Teletechniczne w punkcie 10 Plany rozmieszczenia 
poszczególnych elementów systemu brakuje schematu blokowego systemu SAP, na którym podaje się 
przyporządkowanie danej czujki, ROP-a czy też innego urządzenia do konkretnej pętli lub linii.  
Proszę o uzupełnienie Projektu o ten rysunek. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełni dokumentację o schemat blokowy systemu SAP.  
 
Pytanie nr 12: 
Prosimy o potwierdzenie i wprowadzenie zapisu do umowy, że rozliczenie za wykonane roboty będzie 
następowało fakturami częściowymi, które będą wystawiane przez Wykonawcę w okresach miesięcznych 
zgodnie z zaawansowaniem wykonania robót. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 13: 
Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu kar w wysokości 10%  (dla wszystkich kar opisanych w § 11 umowy). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 
 



~ 4 ~ 

 

Pytanie nr 14: 
Prosimy o potwierdzenie, iż załączone kosztorysy mają charakter tylko pomocniczy a Oferent ma prawo dowolnej 
edycji poszczególnych pozycji kosztorysu poprzez zmianę Katalogu Nakładów Rzeczowych, ilości obmiaru, opisu 
pozycji, dodawania kolejnych pozycji etc. 
Prosimy o potwierdzenie, iż akceptowany będzie przez Zamawiającego opis pozycji jako „w cenie” lub „zawarte w 
innej pozycji”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 4. 
 
Pytanie nr 15  
Na stronie internetowej dotyczącej w.w. przetargu w załączniku nr 9.2 w części Projekt Wykonawczy – Instalacje 
Teletechniczne brakuje rysunków T3, T4 (rzuty kondygnacji z zaznaczonymi elementami systemu SAP) oraz 
rysunku T7 (trasa kanalizacji teletechnicznej). Brakuje także schematu blokowego systemu SAP. Proszę o 
uzupełnienie dokumentacji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający uzupełnia dokumentację o rysunki tj. T3, T4 i T7 i schemat blokowy systemu SAP. 
 
Pytanie nr 16: 
Na stronie internetowej dotyczącej ww. przetargu w załączniku nr 9.2 w części Projekt Wykonawczy - Instalacje 
Teletechniczne brakuje opisu instalacji teletechnicznych w budynku strzelnicy, zwłaszcza rysunku/opisu szafy 
punktu dystrybucyjnego wraz z wyposażeniem. Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Szczegółowy opis szafy wraz z wyposażeniem dla budynku strzelnicy zawarty jest w opisie dokumentacji 
teletechnicznej pkt. 5.2.3. Zespół stacji bazowych. 
 
Pytanie nr 17: 
Na stronie internetowej dotyczącej ww. przetargu w załączniku nr 9.2 w części Projekt Wykonawczy – Instalacje 
Teletechniczne brakuje opisu sposobu połączenia szaf  głównego punktu dystrybucyjnego w budynku 
administracyjnym z szafą punktu dystrybucyjnego w budynku strzelnicy. Na rysunkach T1 i T5 określono, że 
łącznik będzie się składał z 12 kabli miedzianych kat. 6A oraz światłowodu 12J. Nie określono w jaki sposób będą 
one zakończone w obu szafach (jakie złącza SC, LC??).Proszę o uzupełnienie dokumentacji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Połączenie GPD z szafą PD w strzelnicy należy zakończyć z dwóch stron (12 kabli miedzianych kat. 6A) na 
panelach PP HD-19” 1U-24Xrj45-c6a ISO/S-BK. Natomiast kabel światłowodowy 12J należy zakończyć z dwóch 
stronn „Przełącznica 1U 19 cali UniRack dla 24xLC/PC duplex, wyposażona w 06xLC/PC duplex, MM 50/125 um; 
OM3”. Należy dostarczyć również 12 sztuk „Patchcord ze złączami LC/PC Duplex - LC/PC Duplex; kabel duplex 2,5 
mm; MM50um; OM3 dł. 2m”. Wyżej wymienione materiały zostały uwzględnione w załączonym pliku „Nowe 
zestawienie materiałowe sieć strukturalna KP Jarocin.pdf”. 
 
Pytanie nr 18: 
W Projekcie Wykonawczym – Instalacje Teletechniczne w punkcie 3.2. Instalacja teletechniczna podano:  
„Projektuje się rozwiązanie, które ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją 
systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak 
również płyty czołowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.” 
Objęcie 25 letnią gwarancją systemowa wszystkich elementów pasywnych toru transmisyjnego jest oczywiste, ale 
płyty czołowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne podlegają tylko standardowej gwarancji. 
Dlaczego w tym przypadku ma być inaczej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Każde gniazdo końcowe jest bardzo ważnym elementem ponieważ, jak wiadomo, to na płycie czołowej gniazda 
umiejscowiony jest moduł przyłączeniowy RJ45. Producent musi zagwarantować, że takie gniazdo zapewni 
trwałość połączenia poprzez wysoką jakość materiałów, a tym samym pewny uchwyt modułu RJ45 wewnątrz 
gniazda przez okres trwania gwarancji. Podobnie w przypadku szaf oraz wieszaków/organizerów, producent 
powinien zagwarantować trwałość wszystkich tych produktów. Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy 
pochodziły od jednego producenta w celu zagwarantowania jakości pracy systemu okablowania strukturalnego.  
 
Pytanie nr 19: 
W opisie do Projektu Wykonawczego – Instalacje Teletechniczne podano, że Główny Punkt Dystrybucyjny składał 
się będzie z dwóch szaf 42U, 800x800, natomiast na rysunku T1 narysowano cztery szafy 42U 600x800.Proszę o 
podanie z ilu szaf i o jakich wymiarach składać się będzie GPD oraz jakie przeznaczenie będą miały poszczególne 
szafy. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
GPD składać ma się z czterech szaf dystrybucyjnych 42U 800x800. Dwie szafy mają być wyposażone w panele 
przyłączeniowe sieci strukturalnej, trzecia szafa przewidziana jest do sprzętu aktywnego (przełączniki, routery, 
serwery), w czwartej szafie znajdować się będzie sprzęt aktywny na potrzeby systemu monitoringu CCTV 
(przełącznik i serwer) oraz serwer systemu kontroli dostępu. Szczegółowe rozmieszczenie elementów w szafach 
punktu GPD uzgodnione zostanie na etapie prowadzonych prac z przedstawicielami Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 20: 
W opisie do Projektu Wykonawczego – Instalacje Teletechniczne w punkcie 3.2.1. Struktura systemu okablowania 
podano, że „Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 86 potrójnych punktów logicznych kat. 6A”- tzn. 
łącznie 258 gniazd RJ45, a w zestawieniu materiałów do projektu oraz w przedmiarze uwzględniono łącznie 480 
gniazd RJ45, a ze zliczenia z rysunków T1 i T2 wynika, że gniazd RJ45 jest 486. Jaką ilość gniazd RJ45 należy 
przyjąć? Tę ze zliczenia z rysunków czy tę z przedmiaru? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy przyjąć 486 sztuk gniazd RJ45 kat.6A. Załącza się „Nowe zestawienie materiałowe sieć strukturalna KP 
Jarocin.pdf” zgodnie z którym należy wycenić prace związane z siecią strukturalną. 
 
Pytanie nr 21: 
Czy Inwestor może podać przykładowe typy siłowni telekomunikacyjnych do zasilania gwarantowanego 
urządzeń węzła teleinformatycznego oraz modułu radiokomunikacyjnego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Siłownia musi być zgodna z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi opisanymi w dokumentacji teletechnicznej.  
 
Pytanie nr 22: 
Na rysunkach T1 i T2 zaznaczono przyciski, czujki ruchu, manipulatory, tablice synoptyczne i centralę systemu 
napadowego i przywoławczego. W Przedmiarze jest rozdział „Systemy alarmowe i przywoławcze”. Niestety w 
Projekcie Wykonawczym - Instalacje Teletechniczne nie ma żadnego opisu jak ma działać ten system. Proszę o 
uzupełnienie dokumentacji. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
System alarmowy ma spełniać rolę nadzoru nad pomieszczeniami wyszczególnionymi na rysunkach T1 i T2 i 
informować o nieautoryzowanym dostępie do nich w pomieszczeniu pomocnika dyżurnego 1.49. System 
przywoławczy i napadowy poprzez uruchomienie przycisków „PR” lub/i „PN” ma informować o wezwaniu z celi 
lub napadzie na strażnika na panelu synoptycznym w pomieszczeniu pomocnika dyżurnego 1.49 i pomieszczeniu 
profosa 1,35, zgodnie z rysunkiem T1 (system ma informować jednoznacznie który z przycisków został 
uruchomiony). Wszystkie systemy mogą być oparte na jednej centrali. 
 
Pytanie nr 23: 
W Przedmiarze w rozdziale 1.4. System kontroli dostępu w pozycji nr 49 podano: „Dostawa i zaprogramowanie 
kart zbliżeniowych Mifare, rozmiar ISO, 1kB, nadruk kolorowy obustronny   1 szt.” Jaką ilość kart należy dostarczyć? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga dostarczenia 400 sztuk kar zbliżeniowych. 
 
Pytanie nr 24: 
Na rysunku T1 obok UPS-a oraz na rysunku T5 obok szafy punktu dystrybucyjnego znajdują się urządzenia 
(zaznaczone w kolorze czerwonym) których opis jest nieczytelny.   Proszę podać jakie to są urządzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na rysunku T1 obok szafy punktu dystrybucyjnego (zaznaczone kolorem czerwonym) znajduje się urządzenie 
typu siłownia telekomunikacyjna do zasilania gwarantowanego urządzeń węzła teleinformatycznego. 
Szczegółowe wymagania techniczne znajdują się w opisie dokumentacji teletechnicznej w pkt 3.4. Siłownia 
telekomunikacyjna od strony 29 „Wymagania techniczno-funkcjonalne dla systemu zasilania gwarantowanego 
węzła teleinformatycznego KPP Jarocin”. Na rysunku T5 obok szafy punktu dystrybucyjnego (zaznaczone w 
kolorze czerwonym) znajduje się urządzenie typu siłownia telekomunikacyjna do zasilania gwarantowanego 
modułu radiokomunikacyjnego. Szczegółowe wymagania techniczne znajdują się w opisie dokumentacji 
teletechnicznej w pkt 3.4. Siłownia telekomunikacyjna od strony 34 „Wymagania techniczno-funkcjonalne dla 
systemu zasilania gwarantowanego modułu radiokomunikacyjnego”. 
 
Pytanie nr 25: 
Dotyczy § 3 ust. 4 projektu umowy. 
Prosimy o wskazanie, czy plan finansowania inwestycji będzie dostępny przed podpisaniem 
umowy/rozstrzygnięciem przetargu, a jeśli nie o podanie jego założeń (przybliżonego harmonogramu płatności). 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Plan finansowania inwestycji dostępny będzie po podpisaniu umowy. Organ nadrzędny Zamawiającego 
podejmuje decyzję o wysokości finansowania inwestycji i harmonogramie płatności w okresie trwania inwestycji.  
Zamawiający wskaże kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed 
otwarciem ofert.  
 
Pytanie nr  26 
Dotyczy § 3 ust. 13 projektu umowy. 
Wnosimy o zmianę tego zapisu w taki sposób, aby otrzymał on brzmienie:  
„W przypadku zmiany planu finansowania inwestycji, termin, o którym mowa w ust. 3, może również ulec 
odpowiedniej zmianie.” 
Odpowiedź Zamawiający: 
Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.  
 
Pytanie nr  27: 
Dotyczy § 4 ust. 2 projektu umowy. 
Czy Zamawiający potwierdza, iż w cenie ofertowej mają zostać ujęte koszty serwisowania i przeglądów urządzeń 
w całym okresie gwarancyjnym? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że w cenie ofertowej należy ująć koszty serwisowania i przeglądów urządzeń w całym 
okresie gwarancyjnym. 
 
Pytanie nr 28: 
Dotyczy § 8 ust. 2 projektu umowy. 
Prosimy o dodanie na końcu pierwszego zdania tego ustępu: „…wyznaczy termin odbioru tych robót nie 
przekraczający ….. dni”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 29: 
Dotyczy § 9 ust. 2 pkt. 1 projektu umowy. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych za każdy miesiąc. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. 
 
Pytanie nr 30: 
Dotyczy § 9 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 4 projektu umowy. 
Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez ”przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 
dowodów potwierdzających zapłatę”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Przez pojęcie „dowodów potwierdzających zapłatę” Zamawiający rozumie każdy dokument, który potwierdzi fakt 
dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy np. oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu 
wynagrodzenia, potwierdzenie dokonania płatności przelewem wraz z adnotacją podwykonawcy otrzymaniu 
wynagrodzenia.  
 
Pytanie nr 31: 
Dotyczy § 10 ust. 5 projektu umowy. 
Prosimy o wykreślenie tego ustępu. W naszym przekonaniu jest to zapis zbyt daleko ingerujący w swobodę 
kontraktowania i jako taki narusza art. 353(1) Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przywołanym przepisem: „Strony 
zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały 
się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. W naszym przekonaniu 
określone w § 10 ust. 5 wymogi, jakie stawiane są umowie z podwykonawcą, wykraczają poza te, które 
ustawodawca stawia takiej umowie w art. 143a i nast. Ustawy PZP i w art. 647(1) K.c. i w związku z tym ich 
zastrzeżenie jest nieuzasadnione. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, specyfikacja istotnych warunków zawiera również, w przypadku zamówień na roboty budowlane, 
wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli 
Zamawiający określa takie wymagania.  
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Pytanie nr 32: 
Dotyczy § 11 projektu umowy. 
Wnosimy o dokonanie następujących zmian w w/w paragrafie: 
- w ust. 1 pkt. 2 prosimy o odniesienie kary za nieterminowe usuwanie wad nie do wartości globalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, ale  do wartości wadliwego elementu; naliczanie kar 
stanowiących niewielki nawet % wartości przedmiotu umowy w przypadku zwłoki w usunięciu często 
bardzo drobnych wad (w tym w szczególności wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi) jest 
zwykle nieadekwatne do uchybienia, za które kara ta jest naliczana; 

- w ust. 1 pkt. 3 - 7 wnosimy o odniesienie wartości zastrzeżonych w tych punktach kar umownych do 
wartości wynagrodzenia ustalonego w danej umowie o podwykonawstwo, a nie do wartości globalnego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustalonego w komentowanej umowie z Zamawiającym;  

Ponadto na zasadzie wzajemności, wnosimy o zastrzeżenie kary umownej należnej Wykonawcy od 
Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie po stronie Zamawiającego 
(warunki i wysokość kary analogicznie do kary zastrzeżonej w ust. 1 pkt. 8. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  
 
Pytanie nr 33: 
Dotyczy § 12 ust. 2-4 projektu umowy. 
Prosimy o doprecyzowanie, na jaki okres ma być udzielona gwarancja zwrotu zaliczki oraz w jaki sposób zaliczka 
ma być zwracana. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w załączniku nr 8  do SIWZ -  Projekt umowy w § 12  zmienia zapisy ust. 3 i 4 oraz wprowadza 
zapisy ust. 5 - 8, które otrzymują brzmienie: 
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do 

rozliczenia zaliczki w całości. Zabezpieczenie zaliczki musi być ustanowione na czas realizacji całości robót 
budowlanych, na które zaliczka została udzielona i odbioru robót ( § 8 Umowy stosuje się odpowiednio).  
Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego 
wygaśnięcia lub jeżeli w wyniku przedłużających się odbiorów robót data zabezpieczenia zaliczki wygaśnie, 
a Wykonawca na 3 dni robocze przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, 
Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do 
ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na 
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 7 dni roboczych po rozliczeniu zaliczki w całości 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wykonawcy”. 

4. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, wypowiedzeniem 
Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie Siły wyższej, cała 
wartość udzielonej, a niespłaconej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu 
przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej 
zaliczki.  

5. Zamawiający udzieli kolejnej zaliczki, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie, w 
zakresie poprzednio udzielonej zaliczki. 

6. Kwota zaliczki, będzie potrącona z płatności o których mowa § 9 Umowy. Potrącenie zaliczki z 
wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po jej rozliczeniu. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego 
Wykonawcy nastąpi w całości. 

7. Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako wykonanie robót budowlanych  na które zaliczka została udzielona 
i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót stwierdzające ich wykonanie bez wad. 

8. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego w całości, po spełnieniu warunków o których mowa w ust. 
7 oznacza, że pełna kwota zaliczki udzielonej na dane roboty budowlane zostanie potrącona z 
wynagrodzenia częściowego Wykonawcy, pod warunkiem, że wartość należnego wynagrodzenia 
częściowego nie będzie mniejsza niż kwota udzielonej zaliczki. 

 
Pytanie nr 34 
Dotyczy § 17 ust. 3 projektu umowy. 
Wnosimy o dodanie w tym ustępie zdania drugiego w brzmieniu: „Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od 
umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia zaistniałych 
uchybień i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni.” W przypadku wyrażenia 
zgody na to uzupełnienie, termin zakreślony Zamawiającemu w zdaniu pierwszym na ewentualne odstąpienie od 
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umowy proponujemy odpowiednio wydłużyć albo odnieść do dnia, który wyznaczono Wykonawcy w w/w 
wezwaniu na usunięcie uchybień. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 
Pytanie nr  35: 
Dotyczy §17 projektu umowy. 
Prosimy o dodanie ustępu umożliwiającego Wykonawcy zawieszenie robót w przypadku braku terminowej 
zapłaty za wykonane i odebrane roboty. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr  36: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komendy 
Powiatowej Policji w Jarocinie. Zakres robót obejmuje w szczególności wybudowanie budynku o określonej 
powierzchni użytkowej i wartości, należącego do XII Kategorii Obiektów Budowlanych oraz wyposażenie go w 
meble. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że w celu spełnienia warunku dysponowania 
niezbędną wiedzą i doświadczeniem Zamawiający oczekuje by w ramach jednej roboty budowlanej 
odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zamówienia, opisanej w rozdziale IV pkt. 2, ppkt. 2) lit. a) SIWZ, 
Wykonawcy wykazali się również wyposażeniem w meble budowanego lub rozbudowywanego budynku. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Użyte przez Zamawiającego pojęcie „odpowiadające rodzajowo przedmiotowi zamówienia” jest sformułowaniem 
ogólnym. Zamawiający w dalszej części opisu sposobu spełnienia warunku sprecyzował treść warunku i w jego 
zakresie nie wskazano wyposażenia w meble.  
 
Pytanie nr 37: 
Zamawiający w rozdziale XI SIWZ, pkt. 3 oraz w § 4 ust. 2 wzoru umowy wskazał, że oczekuje by wynagrodzenie 
ryczałtowe obejmowało również „koszty serwisowania i przeglądów urządzeń w okresie gwarancji jeżeli są 
wymagane przez producenta”. Wskazujemy, że są to koszty trudne do skalkulowania i składające się na nie ryzyka 
niepotrzebnie podnoszą cenę realizacji zamówienia – tym bardziej, że Zamawiający zapewne będzie dysponował 
odpowiednimi służbami technicznymi do administrowania i zarządzania budynkiem, które będą to czyniły w 
oparciu o przekazaną instrukcję eksploatacji obiektu oraz karty gwarancyjne. Prosimy zatem o wykreślenie tego 
zapisu gdyż w naszej ocenie dublują się w nim koszty serwisowania i przeglądów urządzeń w okresie gwarancji.  
Pytanie nr 38: 
W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przyjętą 
praktyką, przynajmniej koszty materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów) i innych elementów, których zużycie jest 
uzależnione od intensywności użytkowania (natężenia eksploatacji) będą pokrywane przez Zamawiającego 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Oferta powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia a także wszelkie 
koszty serwisowania i przeglądów urządzeń w okresie gwarancji jeżeli są wymagane przez producenta w tym 
także materiałów eksploatacyjnych. 
 
Pytanie nr 39 
Prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający nie przewiduje możliwości 
stosowania rozwiązań równoważnych w stosunku do materiałów, instalacji, systemów i urządzeń których nazwy 
handlowe (model, typ, nr katalogowy) oraz nazwy producenta zostały użyte ofercie przetargowej wybranego 
Wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów i urządzeń tylko na zasadach określonych w zmianach treści SIWZ z 
dnia 18.06.2014 r. 
 
Pytanie nr 40 : 
Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac opisany na projekcie – objęte odrębnym opracowaniem – jest poza 
zakresem niniejszego postępowania i nie podlega wycenie. Dotyczy m.in.: 
- pompowni ścieków sanitarnych, 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
- przyłącza wodociągowego, 
- studni wodomierzowej wraz z wyposażeniem, 
- zestawu hydrantowego (pompowego), 
- przyłącze gazowe wraz ze stacją pomiarowo – redukcyjną. 
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W przypadku gdy elementy te podlegają wycenie prosimy o udostępnienie projektów oraz uzgodnień z 
odpowiednimi służbami co pozwoli na rzetelne określenie kwoty za wykonanie wskazanego zakresu.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 5.  
 
Pytanie nr 41: 
Prosimy o wyspecyfikowanie wyposażenia sanitariatów w pozycji kosztorysu instalacji sanitarnych 229 „Zestaw 
Elementów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych dostawa i montaż”. 
Pytanie nr 42: 
Prosimy o podanie specyfikacji tych urządzeń wyposażenia i rozwiązania natrysku dla niepełnosprawnych w 
pozycji kosztorysu instalacji sanitarnych 228 „Natrysk dla Niepełnosprawnych”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W opinii Zamawiającego  opis zawarty w przedmiarze jest wystarczający do wyceny przedmiotowego 
wyposażenia. 
 
Pytanie nr 43: 
Prosimy o udostępnienie decyzji środowiskowej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Decyzja jest niewymagana. 
 
Pytanie nr 44: 
Prosimy o udostępnienie pozwolenia na usunięcie drzew i informację, czy w zakres niniejszego przetargu wchodzi 
przedmiotowa wycinka.  
Pytanie nr 45: 
Planowana wycinka drzew prawdopodobnie przypadnie w trakcie trwania okresu lęgowego ptaków. W związku z 
tym prosimy o informację, czy Wykonawca w wycenie oferty powinien uwzględnić koszt konsultacji ze specjalistą 
ornitologiem przed usunięciem drzew? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wycinkę drzew wraz wywozem drewna z terenu budowy przewiduje się poza okresem łęgowym ptaków (15.11-
15.03). Do tego czasu Zamawiający dostarczy decyzję administracyjną. 
 
Pytanie nr 46: 
Prosimy o udostępnienie opracowania dla: 
- zbiornika ewaporacyjnego, retencyjnego spełniającego jednocześnie rolę zbiornika wód p.poz,  
- kanalizacja sanitarna - przepompownia ścieków sanitarnych, 
- stacji pompowo-buforowej absorpcyjnych pomp ciepła zasilającej instalację wody grzewczej oraz lodowej. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 5. 
 
Pytanie nr 47: 
Czy punkt pomiarowo-redukcyjny gazu znajduje się w zakresie dostawy oraz montażu PGNiG zgodnie z opisem na 
rysunku WS - 01? Punkt pomiarowo-redukcyjny gazu znajduje się w pozycji kosztorysowej 371 d.9. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak, znajduje się w zakresie dostawy oraz montażu przez lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego gazu. 
 
Pytanie nr 48: 
Prosimy o informację na temat lokalizacji ściany betonowej, o której mowa w przedmiarze zagospodarowania 
terenu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ściana betonowa z napisem Policja znajduje się na froncie działki, przed stanowiskami parkingowymi i stanowi 
samodzielny element identyfikacyjny - rys. szczegółowy nr 5 PW. 
 
Pytanie nr 49: 
Prosimy o doprecyzowanie informacji na temat betonów stosowanych jako podkłady pod posadzkę, a określanych 
jako beton lekki i beton zwykły. Jaka jest klasa tych betonów? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Beton B12/15. 
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Pytanie nr 50: 
Przedmiar zagospodarowania terenu zawiera dział o nazwie „Zbiornik p-poż i płyta przepompowni”. Prosimy o 
informację, gdzie znajduje się przedmiotowa przepompownia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na planie zagospodarowania jest lokalizacja opisana w legendzie jako „przepompownia wody do celów p-poż” 
 
Pytanie nr 51: 
Proszę o informację czy przedmiary (elektryka i teletechnika) które są zamieszczone w pdf są stworzone na 
oryginalnym oprogramowaniu. Niestety norma pro przy próbie wczytywania przedmiarów w formie pdf ( 
dołączonej do dokumentacji)  informuje, że „ten dokument został sporządzony  w nielegalnej wersji programu 
Norma PRO  i nie zostanie wczytany. Proszę w takim wypadku o  weryfikację informacji  i zamieszczenie 
przedmiarów w postaci .ath co ułatwi pracę. Proszę o informację, czy jest możliwość udostępnienia schematów 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych w postaci dwg. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Opracowanie projektowe zapisane w dwg oraz kosztorysy zapisane w rozszerzeniu ath stanowią własność 
intelektualną pracowni projektowej i nie są przeznaczone do udostępniania. wszelkie opracowania projektowe i 
przedmiary zostały umieszczone w ogłoszeniu przetargowym w zapisach PDF i są wystarczającym materiałem do 
opracowania ofert. Zamawiający nie potrafi wyjaśnić problemów sprzętowych potencjalnego Wykonawcy i 
informuje, że opracowane przedmiary zostały wykonane na licencjonowanym oprogramowaniu - nr seryjny 3807 i 
dla rozwiązania wszelkich wątpliwości publikuje wszystkie przedmiary w PDF powtórnie.  
 
Pytanie nr 52: 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków: pkt IV, ppkt 5) lit.a) SIWZ 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
1) w przypadku oferty składanej w konsorcjum - czy warunek średniego rocznego przychodu musi  spełniać 

każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum czy wystarczy iż warunek ten spełni jeden z 
członków konsorcjum? 

2) w przypadku oferty składanej w konsorcjum - czy warunek współczynnika płynności finansowej pierwszego 
stopnia powyżej 1,5 musi spełnić każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum czy wystarczy, iż 
warunek ten spełni jeden z członków konsorcjum? 

3) w przypadku oferty składanej w konsorcjum - czy wystarczającym będzie aby warunek średniego rocznego 
przychodu spełnił jeden z konsorcjantów a współczynnika płynności finansowej pierwszego stopnia powyżej 
1,5 spełnił drugi z konsorcjantów czy też warunki te (pkt IV; ppkt 5) lit. a) SIWZ musi spełnić łącznie jeden z 
członków konsorcjum lub też musi spełnić łącznie każdy z członków konsorcjum? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2.  
 
Pytanie nr 53: 
Prosimy o udostępnienie opracowania zestawu hydrantowego z układem napełniania zbiornika. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 5. 
 
Pytanie nr 54:  
Prosimy o załączenie dokumentacji projektowej dla sieci tj. kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, 
instalacja gazu, instalacja wodociągowa wraz z profilami i pełnymi uzgodnieniami z służbami tj. MPWiK, WSG, 
ZUT, MZDM. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 5 
 
Pytanie nr 55: 
Prosimy o załączenie kompletnej dokumentacji wykonawczej na branżę sanitarną tj. rysunki szczegółowe oraz 
wyspecyfikowanie podstawowych materiałów niezbędnych z punktu widzenia Inwestora opisanych w SIWZ.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 5  
 
Pytanie nr 56 : 
W kosztorysie na roboty branży budowlanej w części dotyczącej budynku strzelnicy jest pozycja związana z 
dostawą i montażem wyposażenia technologicznego strzelnicy (pozycja 9.13) - prosimy o potwierdzenie, że jest 
to wyposażenie zawarte w pliku PDF pod nazwą „ZESTAWIENIE  PRZEDMIAROWE WYPOSAŻENIA 
TECHNOLOGICZNEGO”. 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający  potwierdza, że w kosztorysie na roboty branży w części dotyczącej budynku strzelnicy pozycja 9.13 
związana z dostawą i montażem wyposażenia technologicznego strzelnicy to wyposażenie zawarte w pliku PDF 
pod nazwą „ZESTAWIENIE  PRZEDMIAROWE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO”. 
  
Pytanie nr 57: 
Projekt instalacji centralnego ogrzewania przewiduje wykonanie ogrzewania podłogowego, co nie zostało ujęte w 
przedmiarach. Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu należy zastosować rozdzielacz i zamieścić schemat 
rozdzielacza wraz z pompą mieszającą i podaniem jej numeru katalogowego. Prosimy o potwierdzenie, czy 
rurociągi ogrzewania podłogowego zostały ujęte w przedmiarach, a jeśli nie - prosimy o podanie typu rury PEX do 
zastosowania w ogrzewaniu podłogowym. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Do wyceny należy przyjąć rury PE-X 14x2,0. Zamawiający  uzupełni brakującą dokumentację 
 
Pytanie nr 58: 
W projekcie na zagospodarowanie terenu są zaprojektowane na ciągi piesze oraz na pieszo-jezdnie płyty  
betonowe grubości 6 oraz 8 cm o wymiarach 40x60. Prosimy o informację, jakie płyty ma na myśli Projektant, 
ponieważ wg naszej wiedzy płyty takie są dostępne jedynie ażurowe, które nie nadają się na obciążenia 
samochodami. czy Zamawiający zezwoli na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
W części zagospodarowania terenu przed wejściem płyty betonowe o wym. 40x60 cm i gr. 8cm przenoszące 
obciążenia ruchu pieszego i kołowego o wadze do 4,5 t wykonane zgodnie z opisem zamieszczonym w „Księdze 
Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji” która jest dostępna na stronach Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz Komendy Głównej Policji. 
 
Pytanie nr 59: 
W nawiązaniu do rozdziału IV, pkt 2, ppkt 2) c) SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wskazał 
przykłady w zakresie strefy ochronnej/dostępowej „(kancelaria tajna, magazyn broni, pomieszczenie 
szyfrantów)” i czytać je można rozdzielnie „(kancelaria tajna lub magazyn broni lub pomieszczenie szyfrantów”). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Zamawiający wskazał przykłady pomieszczeń strefy ochronnej i można je czytać rozdzielnie (kancelaria 
tajna, lub magazyn broni, lub pomieszczenie szyfrantów). 
 
Pytanie nr 60: 
dotyczy formularza ofertowego: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy wykonawca nie zamierza 
powoływać się na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, wystarczającym będzie wskazanie, iż wykonawca zamierza 
wykonać zasadnie przy pomocy podwykonawców, bez wskazania ich nazw i wartości części zamówienia.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Wystarczy, że Wykonawca w przypadku gdy nie zamierza powoływać się na potencjał podwykonawcy w celu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykaże zamiar wykonania zadania przy udziale podwykonawców 
bez wskazywania ich nazw.  Wynika to z przypisu nr 3 formularza ofertowego.  
 
Pytanie nr 61: 
Zwracamy się z prośbą o podanie wartości szacunkowej zamówienia netto. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wartość zamówienia wynosi 12 545 198,00 złotych netto 
 
Pytanie nr 62: 
Prosimy o podanie podziału finansowania przedmiotowego zadania z podziałem jaki środkami finansowymi 
Zamawiający dysponuje w roku 2014, 2015, 2016. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Kwoty, o których mowa w pytaniu, są ściśle związane z kwotą jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie, a tą Zamawiający zobowiązany jest podać dopiero bezpośrednio przed otwarciem ofert. Kwota jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części robót w 2014 roku została określona w SIWZ. 
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Pytanie nr 63: 
W opisie technicznym - zintegrowany system monitoringu wizyjnego CCTV zawarte są parametry minimalne 
kamery wewnętrznej kopułowej. Czy ilość klatek które ma generować kamera podana w specyfikacji kamery 
kopułowej 5.0 Mpx dotyczy rozdzielczości maksymalnej kamery czy rozdzielczości FullHD? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podał maksymalną rozdzielczość kamery. Ilość klatek 25 kl/sek dotyczy strumienia Full HD. 
Zamawiający wymaga aby kamera w rozdzielczości 5,0 Mpx generowała nie mniej niż 10 kl/sek.  
 
Pytanie nr 64: 
Zamawiający wymaga możliwości indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz 
prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego. Czy konfiguracja parametrów strumienia w kamerze ma 
być definiowana poprzez przeglądarkę internetową w kamerze czy z poziomu aplikacji klienckiej systemu 
nadzoru video? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga by parametry strumienia obrazu w kamerze: rozdzielczości, prędkości i kompresji były 
generowane z aplikacji klienckiej systemu nadzoru video z odnotowaniem zmian parametrów kamery w logach 
systemowych. 
 
Pytanie nr 65: 
Czy nie nastąpił błąd w pozycji 282 kosztorysu na roboty branży sanitarnej poprzez przyjęcie dwóch 
kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy roboczej 68 kW ponieważ - aktualnie nie stosuje się dwóch kotłów a 
moc jest za mała aby stosować dwa kotły. Ponadto jak połączyć pracę absorpcyjnej pompy ciepła, która wytwarza 
odpowiednio chłód lub ciepło z kotłami gazowymi kondensacyjnymi? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Kocioł kondensacyjny jest integralnym wyposażeniem pompy ciepła i stanowi źródło nadążne i awaryjne. 
 
Pytanie nr 66: 
Wobec rozbieżności w wyliczeniu ilości stali dla podciągów stalowych poz. 5.6 prosimy o potwierdzenie korekty 
przedmiaru w poz. 4.6. dla budynku administracyjnego. Wyliczenie stali wg. rys. K11/1 poz. 5.6. Podciąg 
uwzględnia wagę dwuteownika HEB200 - 22,40 kg/m a powinno wynosić 61,30 kg/m. Różnica to 4947,5 kg. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Należy przyjąć 61,30 kg/m. 
 
Pytanie nr 67: 
W związku z wymogiem wykazania się dwoma osobami posiadającymi certyfikat autoryzowanego instalatora 
zintegrowanych systemów zabezpieczeń obiektów zgodnym z projektowanym, prosimy o informacje przez kogo 
ma być wydany wymagany certyfikat. Czy autoryzacja Techom w zakresie projektowania i montażu instalacji w 
klasie SA-4 spełni postawione wymagania? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że certyfikat ma być wydany przez producenta lub dystrybutora systemu integrującego 
spełniającego wymagania określone w pkt. 9 (str. 74) opisu dokumentacji teletechnicznej. 
 
 
1. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia dokumentacje wykonawcza o następujące dokumenty: 

1) przedmiary o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 51; 
2) przedmiar - instalacje sanitarne - NOWY; 
3) schemat instalacji pomp ciepła; 
4) rzut piętra - instalacja wody lodowej i gazu ziemnego; 
5) rzut i schemat pompowni wody hydrantowej;  
6) zestawienie urządzeń instalacji wentylacyjnych;  
7) schemat blokowy systemu SAP ; 
8) rys. T3; 
9) rys. T4; 
10) rys. T7; 
11) zestawienie materiałowe sieci strukturalnej; 
12) specyfikacja elektryczna wysokoprądowa. 

2. Zapis w § 11 ust. 1 pkt 2 w załączniku nr 8  do SIWZ -  Projekt umowy otrzymuje brzmienie: 
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub  
gwarancji – w wysokości 0,025 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki 
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3. Zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na dzień 02.07.2014 r. W związku z tym: 
1) W rozdziale X MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

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 03.07.2014 roku, do godz. 11:00. 
pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert odbędzie się 03.07.2014 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 
Sekcji ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3. 

2) W rozdziale IX OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: 
pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie, która powinna być 
zaadresowana: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. 
Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań, oznakowana następująco: ZZP-2380-68/2014 „Oferta - Budowa 
nowej siedziby KPP w Jarocinie”, Nie otwierać przed dniem 03.07.2014 r., do godz. 11:30 
pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmiany przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w zamkniętym opakowaniu/kopercie 
oznakowanej następująco: ZZP-2380-68/2014 „Zmiana oferty - Budowa nowej siedziby KPP w 
Jarocinie”, Nie otwierać przed dniem 03.07.2014 r., do godz. 11:30. Koperta oznakowana na 
powyższych zasadach zostanie otwarta podczas sesji otwarcia ofert wraz ofertą Wykonawcy, który 
wprowadził zmianę i zostaną dołączone do oferty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1. egz.  
Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego  


