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Bydgoszcz, 30.10.2020 r. 

 

SZPiFP-110/5-20 

     

 

egz. poj. 

 

Dotyczy: Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” 

zamawiający informuje, że zostały nadesłane zapytania do treści SIWZ.  

Poniżej przedstawiam ich treść, stosowne wyjaśnienia i zmianę SIWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie parapetów; wg opisu technicznego z blachy 

tytanowo – cynkowej, z kolei wg rysunków elewacji 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że parapety zewnętrzne należy wykonać  zgodnie z 

„Załącznik_nr_1_do SIWZ cz. 2”, „PW_Architektura”, plik „PW_opis techniczny-architektura” 

strona 28: „Parapety zewnętrzne – z blachy tytan-cynk w kolorze grafitowym”, który  

doprecyzowuje o zapis: w kolorze RAL 7024.  Mając powyższe na uwadze Zamawiający 

dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji w „Załącznik_ nr_ 1 do SIWZ cz. 

2”, „PW_Architektura”, plik „PW_opis techniczny-architektura” o powyższy zapis. 

 

Pytanie nr 2: 

Proszę o udostępnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a także rzutów z lokalizacją 

znaków ewakuacyjnych, na który powołano się w zestawieniu wyposażenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, a także rzuty lokalizacji 

znaków ewakuacyjnych znajdują się w „Załącznik_nr_1_do_SIWZ cz. 3”, „PW_Instrukcja 

bezpieczeństwa pożarowego”.  

 

Pytanie nr 3 

Proszę o podanie niezbędnych parametrów dla elementu: „Tło fotograficzne przymocowane do 

ściany” 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

  Zamawiający informuje, że należy wykonać tło fotograficzne o następujących parametrach: 

s=2,0m h=2,5m montowane do ściany (pod stropem wysuwane), kolor (białe matowe 

pochłaniające światło), winylowe (gramatura 510). 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupełnienie 

dokumentacji w „Załącznik_ nr_ 1 do SIWZ cz. 3”, „PW_Projekt wyposażenia w pliku OPIS 

TECHNICZNY-wyposażenie” o powyższy zapis. 
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Pytanie nr 4:  

W związku z odpowiedzią nr 14 z dnia 28.10.2020r. proszę o wyjaśnienie w jaki sposób 

wykonać uskok posadzki przy zachowaniu zgodnie z odpowiedzią grubości podkładu 15cm, 

ponadto na przywołanym w odpowiedzi przekroju (rysunek A5) ewidentnie widać różnicę 

grubości. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z „Załącznik_nr_1_ do SIWZ cz. 2”, „PW_Architektura”, 

plik „PW_opis techniczny-architektura” strona 23: „W projekcie zastosowano układ posadzki na 

gruncie z ułożeniem izolacji termicznej na warstwie wyrównawczej z chudego betonu i 

hydroizolacji. Zaprojektowano płyty styropianowe o dużej wytrzymałości EPS100 038 o 

współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,036W/mK i gr. 10cm (w strefie 1m od ścian 

zewnętrznych 16cm)” i związku  tym należy obniżyć rzędną dołu podkładu betonowego w 

strefie 1m od ścian zewnętrznych  o 6cm, w celu zachowania grubości 15 cm podkładu z 

chudego betonu. 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupełnienie 

dokumentacji w „Załącznik_ nr_ 1 do SIWZ cz. 2”, „PW_Architektura”, plik „A5” o powyższy 

zapis. 

 

Pytanie nr 5: 

W związku z odpowiedzią nr 22 z dnia 28.10.2020r. proszę udostępnienie rysunku na który 

powołano  się w odpowiedzi, gdyż rysunek A14 dotyczy zestawienia stolarki a nie detalu 

montażu. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Zamawiający informuje, że rysunkiem szczegółowym do stolarki zawartej na rysunku „A14” 

jest rysunek „A21” detal montażu stolarki zgodnie z „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz. 2” i według 

tego detalu należy wykonać montaż stolarki okiennej.  

 

Pytanie nr 6: 

W nawiązaniu do pytania powyżej proszę o jednoznaczną odpowiedź czy stolarka ma być 

montowana na konsolach w warstwie ocieplenia zgodnie z rysunkami A1, A2, A3, A21 (na A21 

ewidentnie wskazano konsole wraz z taśmami paroizolacyjnymi, rozprężnymi), a także z 

parapetem XPS na który wskazano w opisie technicznym (w opisie również na stronie 18 

wskazano „stolarkę…montować w warstwie izolacji termicznej za pomocą konsol…” 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający informuje, że stolarka okienna ma być montowana na konsolach zgodnie z 

rysunkami „A1”, „A2”, „A3”, „A21” zawartymi w „Załącznik_nr_1_do SIWZ cz. 2”, 

„PW_Architektura”, a także z parapetem XPS, na który wskazano w „Załącznik_nr_1_ do 

SIWZ cz. 2”, „PW_Architektura”, plik „PW_opis techniczny-architektura” strona 18. 

 

Pytanie nr 7: 

W związku z odpowiedzią 22 z dnia 28.10.2020r. proszę o informację czy któryś z rzutów lub 

przekrojów nie są właściwie przeskalowane? Ma to fundamentalne znaczenie dla wyliczenia 

ilości znaczącego zakresu prac. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający wyjaśnia, że przekroje i rzuty są właściwie przeskalowane. Na rys. „A5”, „A6” 

(skala 1:100) w „Załącznik_nr_1_ do SIWZ cz. 2”, „PW_Architektura” pokazano montaż 

stolarki nie dość precyzyjnie, ale szczegółowe rozwiązanie jest pokazane na rys. „A2” (detal 

montażu stolarki skala 1:10) i tak należy montować stolarkę okienną. Rzuty na rys. „A.1”, „A2”, 

„A3” określone w  „Załącznik_nr_1_ do SIWZ cz. 2”, „PW_Architektur” są wykonane 

precyzyjnie zgodnie z rysunkiem szczegółowym „A21”.    
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Pytanie nr 8: 

Proszę o informację czym są wskazane na detalu A21 „płyty elewacyjne gr. 10mm” – 

dokumentacja mówi o płytach elewacyjnych gr.4mm 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający informuje, że płyty elewacyjne należy wykonać o gr. 4mm zgodnie z 

„Załącznik_nr_1_ do SIWZ cz. 2”, „PW_Architektura”, plik „PW_opis techniczny-architektura” 

mieszczący się na stronie 28. Zapis wskazany na detalu „A21” płyty elewacyjne gr. 10mm” 

został wprowadzony pomyłkowo. 

 

Pytanie nr 9: 

Na rysunku Apzt7 podano „projektant dopuszcza wykonanie ławek wg systemu innego 

producenta pod warunkiem zachowania wymiarów oraz wyglądu jak w zaproponowanym 

systemie” – proszę o informację o jakich ławkach jest mowa. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający informuje, że zapis  „projektant dopuszcza wykonanie ławek wg systemu innego 

producenta pod warunkiem zachowania wymiarów oraz wyglądu jak w zaproponowanym 

systemie” określony w „Załącznik_ nr_1 do SIWZ cz.3”, „PW_PZT”, plik „Apzt7” powinien 

brzmieć „projektant dopuszcza wykonanie stojaków na rowery wg systemu innego producenta 

pod warunkiem zachowania wymiarów oraz wyglądu jak w zaproponowanym systemie” 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupełnienie 

dokumentacji w „Załącznik_ nr_1 do SIWZ cz.3”, „PW_PZT”, plik „Apzt7” o powyższy zapis. 

 

Zamawiający podtrzymuje termin składania i otwarcia ofert wskazany w piśmie z dnia 

28.10.2020r. (pismo znak sprawy SZPiFP-110/4-20). 

 

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.            

 

            
Zatwierdzam 

Komendant Wojewódzki Policji 
 w Bydgoszcz 

z up. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Bydgoszczy 
insp. Marcin Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osoba do kontaktu: 

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy  Pomocowych 

Agnieszka Krotoszyńska 

st. specjalista SZPiFP 

tel. 47 751 16 31 

przetarg@bg.policja.gov.pl 

 

 

Wykonano w 1 egz. 

umieszczono na stronie internetowej 

oprac./druk -AK 
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