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                                                   Poznań, 2015-03-24 

 

 

   

 

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 termomodernizacją budynku Komisariatu Policji w Trzciance 
 
 

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: 
W poprzednich zapytaniach padła prośba o doprecyzowanie obmiarów rurociągów CO i CWU. Pomocniczy 
przedmiar nie uwzględnia rur CWU, a obmiar rurociągów CO jest nie jasny (462 m rury w elemencie 
„Modernizacja kotłowni" poz. 1 przedmiaru, to rury rozprowadzające, które należy wykonać w stali?) Proszę o 
wyszczególnienie ilości (w metrach) rur CO i CWU w poszczególnych średnicach z podziałem na rury miedziane i 
stalowe. Ewentualnie proszę o udostępnienie rysunków w formacie .dwg, które pozwolą na zmierzenie długości 
rurociągów. Rzuty zamieszczone w formacie .pdf nie pozwalają na prawidłowe zmierzenie rurociągów, ponieważ 
nie jest znany format druku rysunków. W przypadku zamieszczenia rysunków w formacie .dwg proszę o 
przesunięcie terminu składania ofert, ponieważ samodzielny pomiar rurociągów jest czasochłonny, a bez 
obmiarów prawidłowa wycena nie jest możliwa. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. XI.1 SIWZ Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia zobowiązany jest obliczyć cenę w oparciu o dokumentację wykonawczą. Jak słusznie zauważył 
podmiot zadający pytanie przedmiar został zamieszczony pomocniczo. Nadto Zamawiający umożliwił w dniu 
18.03.2015 r.. od godz. 10:00 do godz. 12:00, dokonanie wizji lokalnej miejsca robót wszystkim Wykonawcom 
ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (pkt. II.3 SIWZ). 
Zamawiający nie dysponuje rysunkami w formacie „dwg”.  
Instalacje CO na poziomie parteru, I p i II p należy wykonać z rur  miedzianych w ilościach przewidzianych w poz. 
1 i 2 przedmiaru robot sanitarnych.  
Instalacje CO oraz doprowadzającą czynnik grzewczy (gaz) na poziomie piwnicy należy wykonać z rur stalowych 
czarnych łączonych poprzez spawanie w ilościach przewidzianych w poz. 36, 37, 38 przedmiaru robót 
sanitarnych.  W poz. 36 uwzględniono 10 mb rur  Ø 50 oraz 46 mb rur Ø 40. W poz. 37 uwzględniono 62 mb rur Ø 
32 oraz 66 mb rur Ø 25.  Podane ilości są orientacyjne i mogą różnić się od faktycznych. 
Instalację CWU należy wykonać z rur miedzianych w ilościach: Ø 32 – 6 mb, Ø 25 – 24 mb, Ø 16 – 126 mb. Podane 
ilości są orientacyjne i mogą różnić się od faktycznych. 
W cenie należy uwzględniać również izolację gr. 30 mm rur poziomych CO, CWU i cyrkulacji  na poziomie piwnicy 
w ilości: rury CO - 86 m2, rur CWU i cyrkulacji 33 m2. 
  

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy polegającej na 
dodaniu treści oświadczenia w zakresie oferowanego przez Wykonawcę terminu wykonania robót.  Formularz 
ofertowy po zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma i zostanie udostępniony na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.03.2015 r. W 
związku z tym dokonuje niżej wymienionych zmian w treści SIWZ: 
1) pkt. IX.1  (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) 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 30.03.2015 roku, do godz. 11:00. 
pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert odbędzie się 30.03.2015 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji 
ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3. 
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2) pkt. IX.2  (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) 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-2380-13/2015 „Oferta - Termomodernizacja budynku KP w 
Trzciance”, Nie otwierać przed dniem 30.03.2015 r., do godz. 11:30 

3) pkt. X.3 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT) 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-2380-13/2015 „Zmiana oferty - Termomodernizacja budynku KP w Trzciance”, Nie 
otwierać przed dniem 30.03.2015 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. 

4) pkt. X.1 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie: 
Ofertę należy złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji ds. Zamówień Publicznych, 60-838 
Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego do 30.03.2015 roku, do godz. 
11:00. 

5) pkt. X.2 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) otrzymuje brzmienie: 
Otwarcie ofert odbędzie się 30.03.2015 roku o godz. 11:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Sekcji 
ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A, pok. nr 3. 

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


