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KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 

W POZNANIU 
 

ZZP-2380-31/2017 
 

 

 

Poznań, 27.07.2017 roku  

 
 
 
 

Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 
 
 

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

na wykonanie termomodernizacji budynku Składnicy akt Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

 
 

 
 

Informuję, że Zamawiający dokonuje niżej określonych zmian1 treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

1) W przedmiarze robót branży budowlanej, w poz. 4.7 zostaje zmieniony opis z: 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami do ściany z cegły 
na: 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany 
z cegły. 

2) W przedmiarze robót branży budowlanej, w poz. 5.35 zostaje zmieniony opis z: 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym 
na: 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym. 

3) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.1 zostaje zmieniony opis z: 

Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 15 

mm - F1 Prestabo 
na: 
Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach  
w budynkach, Fi 15 mm. 

4) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.2 zostaje zmieniony opis z: 

Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 18 
mm - F1 Prestabo 
na: 

Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach  
w budynkach, Fi 18 mm. 

5) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.3 zostaje zmieniony opis z: 

Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 22 

mm - F1 Prestabo 
na: 
Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach  
w budynkach, Fi 22 mm. 

6) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.4 zostaje zmieniony opis z: 

Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 28 

mm - F1 Prestabo 
na: 
Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach  
w budynkach, Fi 28 mm.  

7) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.5 zostaje zmieniony opis z: 
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Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 35 
mm - F1 Prestabo 
na: 
Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach  
w budynkach, Fi 35 mm.  

8) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.6 zostaje zmieniony opis z: 

Rurociągi stalowe niestopowe ocynk. zewn. o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach, Fi 54 
mm - F1 Prestabo 
na: 

Rurociągi stalowe niestopowe ocynkowane zewnętrznie o połączeniach zaciskanych, na ścianach  
w budynkach, Fi 54 mm. 

9) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.11 zostaje zmieniony opis z: 

STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany dn 15 mm 
na: 
Zawór równoważący z odwodnieniem gwintowany dn 15 mm. 

10) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.12 zostaje zmieniony opis z: 

STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany dn 25 mm 
na: 
Zawór równoważący z odwodnieniem gwintowany dn 25 mm. 

11) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.24 zostaje zmieniony opis z: 

Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - Eclipse kąt. zaw term z ogr. przepł. 
na: 
Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - kątowy zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu. 

12) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.25 zostaje zmieniony opis z: 

Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - Eclipse prosty. zaw term z ogr. przepł. 
na: 
Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm - prosty zawór termostatyczny z ogranicznikiem przepływu. 

13) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.26 zostaje zmieniony opis z: 

Regulux kątowy - powrotny dn 15 mm 
na: 
Zawory grzejnikowe kątowe - powrotny dn 15 mm. 

14) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.27 zostaje zmieniony opis z: 

Regulux prosty - powrotny dn 15 mm 
na: 
Zawory grzejnikowe proste - powrotny dn 15 mm. 

15) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 2.28 zostaje zmieniony opis z: 

Vecotec Eclipse kątowy dn 15 mm 

na: 
Zestaw przyłączeniowy do podłączenia grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną ze  
zintegrowanym ogranicznikiem przepływu - kątowy dn 15 mm. 

16) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.1 zostaje zmieniony opis z: 

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 6-22 mm 
na: 
Izolacja rurociągów otulinami z elastycznej pianki poliolefinowej, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 6-22 mm. 

17) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.2 zostaje zmieniony opis z: 

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 28-35 mm 

na: 
Izolacja rurociągów otulinami z elastycznej pianki poliolefinowej, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 28-35 mm. 

18) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.3 zostaje zmieniony opis z: 

Izolacja rurociągów otulinami STEINORM, izolacja 20 mm (S), rurociąg Fi 15 mm 

na: 
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC, izolacja 20 mm (S), rurociąg Fi 15 
mm. 

19) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.4 zostaje zmieniony opis z: 

Izolacja rurociągów otulinami STEINORM, izolacja 20 mm (S), rurociąg Fi 20mm 
na: 

Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC, izolacja 20 mm (S), rurociąg Fi 20 
mm. 
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20) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.5 zostaje zmieniony opis z: 

Izolacja rurociągów otulinami STEINORM, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 25 mm 
na: 
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 25 
mm. 

21) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.6 zostaje zmieniony opis z: 

Izolacja rurociągów otulinami STEINORM, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 32 mm 
na: 

Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 32 
mm.  

22) W przedmiarze robót branży sanitarnej, w poz. 3.7 zostaje zmieniony opis z: 

Izolacja rurociągów otulinami STEINORM, izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 50 mm 
na: 
Izolacja rurociągów otulinami z pianki poliuretanowej z płaszczem PVC, izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 50 
mm. 

Przedmiary branży budowlanej oraz sanitarnej, uwzględniające zmiany wymienione w pkt. 1 - 23 zostały 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (plik pn. Zmiany do zał. nr 6 do SIWZ z dnia  
27.07.2017 r.\folder „Przedmiary”). 

23) Zamawiający zamieszcza nowe rysunki dotyczące instalacji oświetleniowej - plik pn. Zmiany do zał. nr 6 do 

SIWZ z dnia 27.07.2017 r.\folder „Oświetlenie”. 

24) Na stronie internetowej zamieszcza się nowe załączniki nr 1 - 4 do SIWZ w wersji edytowalnej, gdyż  

w dniu. 18.07.2017 r. zostały omyłkowo zamieszczono o niewłaściwej treści. Załączniki nr 1 - 4 do SIWZ 

o prawidłowej treści są zawarte w pliku „SIWZ po zmianach z dnia 18.07.2017 r.”. 

Jednocześnie Zamawiający zmienia w części B (Zestawienie kosztów) formularza ofertowego (załącznik nr 

1 do SIWZ) nazwę elementu w poz. 26 z: 

Montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego 

na:  

Montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego wraz z konstrukcją. 

 
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje również zmianę treści SIWZ polegającej na zmianie 

terminów składania i otwarcia ofert. 
Termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 31.07.2017 r., godz. 11:00. 
Termin otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 31.07.2017 r., godz. 11:30. 
Adekwatnym zmianom ulegają również odpowiednie zapisy SIWZ w pkt. X.2 - X.3. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie internetowej  

                                                           
1 podstawa prawna - art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 


