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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 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: 
Uprzejmie prosimy o określenie standardu „białego montażu” w łazienkach dla zatrzymanych oraz pozostałych 
węzłach sanitarnych. Brak w przekazanej dokumentacji jakichkolwiek danych na ten temat. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Standardy  przyborów sanitarnych reguluje Księga standaryzacji komend i komisariatów Policji - opracowanie 
ogólnodostępne na stronach MSW i KGP.  W pokoju sanitarnym pomieszczeń dla osób zatrzymanych - umywalka, 
pisuar  i  muszla ustępowa ze stali nierdzewnej z krytą spłuczką, bateria umywalkowa  czasowa uruchamiana 
przyciskiem lub przez fotokomórkę, system spłukujący pisuaru uruchamiany przez fotokomórkę, bateria 
prysznicowa czasowa uruchamiana przyciskiem lub przez fotokomórkę, mieszacz wody ciepłej i zimnej poza 
pomieszczeniem sanitarnym. Standard przyborów sanitarnych w pozostałych sanitariatach wg opisów w  
przedmiarach - ceramika prod. Koło lub równoważna pod względem parametrów techniczno-użytkowych.  
Opublikowana dnia 27.06.2014r. rozszerzona i uszczegółowiona wersja dokumentacji branży instalacyjnej 
zawiera rozwiązania szczegółowe. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o informację czy dla projektowanej pompowni hydrantowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika 
pożarowego przewidziano ogrzewany budynek? Brak w przekazanej dokumentacji projektu na pomieszczenie dla 
zestawu hydrantowego. W przypadku braku zaprojektowanego budynku prosimy o informację jakie rozwiązanie 
należy przyjąć na okres 
zimowy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W projekcie przyjęto pompownię kontenerową INSTAL COMPACT z własnym ogrzewaniem. Należy przyjąć 
rozwiązanie projektowane lub równoważne pod względem parametrów techniczno-użytkowych. 
 
Pytanie nr 3: 
W dokumentacji na zakres wentylacji zarówno dla budynku komendy jak i strzelnicy brakuje zwymiarowania 
kanałów wentylacyjnych. Prosimy o pilne uzupełnienie. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wymiarowanie kanałów wentylacyjnych zawierają rys. VT01 i VT02 projektu wykonawczego branży 
instalacyjnej. 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1. egz.  
Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego  

WIELKOPOLSKI  

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  

W POZNANIU 
 

 ZZP-2380-68/2014 
 

 


