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                                                   Poznań, 2015-03-25 
 

 
   

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  
 

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

wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Komendy Powiatowej Policji w 
Słupcy 

 
 

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. 
 
Wyjaśnienie ogólne 
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. Przedmiar został 
zamieszczony pomocniczo i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny.  
Nadto Zamawiający umożliwił w dniu 20.03.2015 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). 
  
Pytanie nr 1: 
„Projekt obejmuje wykonanie logo policji. Brak w przedmiarach. Czy wykonanie logo policji wchodzi w zakres 
w/w postępowania przetargowego?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Wykonanie logo Policji wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. 
 

Pytanie nr 2 
„Brak w przedmiarze docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 2 cm. Proszę wskazać czy 
należy wycenić, jeśli tak to proszę o podanie ilości oraz uzupełnienie przedmiaru.”  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. Docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych styropianem grubości 2 cm należy uwzględnić w cenie. 
 

Pytanie nr 3: 
„W przedmiarze nie ujęto wykończenia cokołu tynkiem mozaikowym. Czy do wyceny należy przyjąć wykończenie 
cokołu zgodnie z projektem? Jeśli tak proszę o podanie ilości oraz uzupełnienie przedmiaru.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak.  Wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym należy uwzględnić w cenie. 
 

Pytanie nr 4:  
„Jaką grubość na docieplenie ścian nadziemia należy przyjąć do wyceny. W przedmiarze styropian gr. 13 cm, na 
str. 1 opisu technicznego - styropian gr. 13 cm, na stronie 3 opisu technicznego - styropian gr. 12 cm?” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ściany nadziemia należy docieplić warstwą styropianu o grubości nie mniejszej niż 13 cm. 
 

Pytanie nr 5: 
„W SIWZ powierzchnia docieplenia ścian wynosi 1 216 m2, w przedmiarze 1 169,70 m2 (ściany nadziemia i 
piwnicy). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Powierzchnia docieplenia ścian nadziemia i piwnicy wynosi ok. 1 170,00 m2. 
 

Pytanie nr 6: 
„O jakim współczynniku lambda i o jakiej grubości wełnę mineralną należy przyjąć do docieplenia stropu 
poddasza?” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Strop poddasza należy docieplić warstwą wełny o grubości 25 cm. Współczynnik lambda nie większy niż  
0,05W/m2K. 
 

Pytanie nr 7: 
Proszę o zamieszczenie zestawiania stolarki drzwiowej i okiennej przeznaczonej do wymiany. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z pkt 8.3.1 Opisu Technicznego w cenie należy ująć wymianę 18 okien na poddaszu, na wykonane z PCV, 
rozwieralnych o wym. ok. 0,60x0,60m, o współczynniku przewodniości cieplnej dla okna Uw = 1,3 W/m*K. Przed 
dostarczeniem i montażem okien należy dokonać obmiaru z natury. Również zgodnie pkt. 8.3.2 Opisu 
Technicznego w cenie należy ująć wymianę drzwi wejściowych (drzwi po prawej stronie na rys. 1) na nowe z 
„ciepłych” profili aluminiowych, przeszklonych (podział zgodnie z rysunkiem). Współczynnik przenikania ciepła 
dla drzwi zewnętrznych Uc=1,5W/m2*K. Przed dostarczeniem i montażem drzwi należy dokonać obmiaru z 
natury. 
 

Pytanie nr 8: 
„Proszę o odpowiedź jaką grubość mają mieć płyty XPS, ponieważ w opisie występuje gr. 8 oraz 12cm.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Do wykonania docieplenia ścian piwnicy  wymagane są płyty XPS o grubości 8 cm. 
 

Pytanie nr 9: 
„Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o niezbędne obróbki blacharskie (pasy nadrynnowe, nakrywy attyk, 
itp.)” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe, nakrywy attyk, itp.) należy ująć w cenie. 
 

Pytanie nr 10: 
„Proszę o odpowiedź czy należy zamontować nowe rynny i rury spustowe, czy też zamontować materiał z 
demontażu, ponieważ specyfikacja w tym zakresie jest niejednoznaczna.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W cenie należy ująć montaż nowych rynien i rur spustowe. 
 

Pytanie nr 11: 
„Jeśli rynny i rury mają być nowe to proszę sprecyzować z jakiego materiału mają zostać wykonane.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Nowe rynny i rury spustowe winny być wykonane z blachy tytan-cynk o grubości 0,55 mm. 
 

Pytanie nr 12: 
„Proszę o odpowiedź czy chodnik po robotach rozbiórkowych należy uzupełnić nowymi płytkami chodnikowymi, 
czy płytkami z rozbiórki.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Chodnik po robotach rozbiórkowych należy uzupełnić nowymi płytkami chodnikowymi o wym. 50x50cm. 
 

Pytanie nr 13: 
„Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o obróbki papą termozgrzewalną attyk, kominów, itp.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Obróbki papą termozgrzewalną attyk, kominów itp., należy ująć w cenie. 
 

Pytanie nr 14: 
„Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie listwy gzymsowej.” 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonanie listwy gzymsowej należy ująć w cenie. 
 

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


