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                                                   Poznań, 2014-08-21 

 

 

   

 
  

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

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

wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku 

Wlkp. 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej 

dalej „ustawą”, informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści SIWZ. Zamawiający przytacza treść 

zapytań wraz z odpowiedziami. 
 
Pytania nr 1: 
Czy w przedmiarze branży budowlanej w poz. 233 należy uwzględnić zerwanie posadzek zamiast wykonania 

warstwy wygładzającej?   
Pytania nr 2: 
Zgodnie z załączona dokumentacją w poz. 226 w przedmiarze budowlanym zamiast 295,55 m2 powinno być 

49,92, prosimy o weryfikacje przedmiarów.  

Pytania nr 3: 
Zgodnie z załączona dokumentacją w poz. 228 w przedmiarze budowlanym zamiast 29,75 m2 powinno być 

250,11, prosimy o weryfikacje przedmiarów. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytania 1- 3: 
Rodzaje posadzek wchodzących w zakres robót objętych aktualnym postępowaniem zostały określone w 

opublikowanej dokumentacji - część budowlana - rys. AW 32, AW 33, AW 34 i zgodnie z dokumentacją należy je 

wykonać i skalkulować. Warunki techniczne wykonania posadzek  i  podłoży  określa specyfikacja techniczna.  

Przedmiar jest jedynie kryterium pomocniczym i w niektórych przypadkach uwzględnia alternatywne  

rozwiązania (np. jeśli stan  istniejącego  podłoża  będzie  pozwalał  na wykonanie warstwy  wygładzającej w celu 

zapewnienia właściwych warunków mocowania warstwy wierzchniej, to nie potrzeba go skuwać, a w 

konsekwencji wywozić i utylizować  gruzu, a  jeśli  uzyskanie odpowiedniej stabilności  i  równości  podłoża  

będzie wymagało  jego skucia, to  należy to wykonać, by zapewnić  określone w specyfikacji  technicznej  warunki,   

jakim  powinno  odpowiadać podłoże  pod  określony typ posadzki). 

 
Pytania nr 4: 
Czy w ofercie należy uwzględniać wykonanie podłogi technicznej? 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W ofercie nie należy uwzględniać wykonania podłogi technicznej, gdyż na rys. AW 33 pokazano podłogę 

techniczną istniejącą. 

 

 

 Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje niżej wymienione zmiany treści 

SIWZ: 

1) uzupełnienia dokumentację wykonawczą o następujące dokumenty: 

a) zestawienie okien; 

b) zestawieni drzwi; 

c) zestawienie fasad; 

d) opis techniczny dla branży instalacyjnej, 

- ww. dokument stanowią załącznik do niniejszej zmiany. 

2) „OPIS MEBLI” stanowiący część dokumentacji wykonawczej otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika 

do niniejszej zmiany oraz dodatkowo załącza rysunki lad 1 - 3; 

WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  

w POZNANIU 
 

  ZZP-2380-99/2014 
 

 



~ 2 ~ 

 

3) z załącznik nr 1 do SIWZ - „Formularz ofertowy” usuwa się zapisy i tabelę dotyczące zestawienia materiałów. 

Formularz ofertowy otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszej zmiany. W związku z tą 

zmianą wyjaśnienia z dnia 19.08.2014 r., udzielone na pytanie 1 stają się bezprzedmiotowe; 

4) w załączniku nr 8 do SIWZ - „projekt umowy”, § 18 ust. 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:  

Zamiany wyrobów (materiałów lub urządzeń). Zmiana wyrobów w stosunku do wynikających z dokumentacji 

wykonawczej lub wynikających z oferty Wykonawcy w przypadku zaoferowania wyrobów równoważnych, jest 

możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w przypadku: 

a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta; 

b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego  z obrotu danego wyrobu w okresie od 

złożenia oferty do wbudowania; 

c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie 

oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę. 

W przypadkach określony w lit. a i b Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie  tych okoliczności w 

szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta 

upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu. 

W przypadku określonym w lit. b Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie 

zachodzi przesłanka określona w lit. c, oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same przeznaczenie 

oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób którego dotyczy zmiana. 

Dopuszczalna jest również zmiana wyrobów przez Zamawiającego. Wyroby zmienione w wyniku tej zmiany nie 

mogą posiadać parametrów gorszych niż opisane w dokumentacji wykonawczej. 

Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia. 

5) Zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert na dzień 27.08.2014 r., godz. 11:30. W związku z tym: 

a) 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 27.08.2014 roku, do godz. 11:00. 

pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert odbędzie się 27.08.2014 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

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

b) 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-2380-99/2014 „Oferta - 
Rozbudowa siedziby KPP w Grodzisku Wlkp.”, Nie otwierać przed dniem 27.08.2014 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-2380-99/2014 „Zmiana oferty - Rozbudowa siedziby KPP w Grodzisku 
Wlkp.”, Nie otwierać przed dniem 27.08.2014 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 poj. egz. 

Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


