Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz
tel.: 47 751-53-21, fax: 47 751-53-19, e-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl

Bydgoszcz, 28.10.2020 r.

SZPiFP-110/4-20

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 i stosowne wyjaśnienia SIWZ:
Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o afirmację na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 13.11.2020r.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Termin składnia i otwarcia ofert zostają przedłużone zgodnie z informacją podaną na końcu
pisma.
Pytanie nr 2:
Prosimy o przekazanie przedmiarów robót.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1 w dniu 08.10.2020 r. (Pismo znak sprawy
SZPiFP-110/1-20).
Pytanie nr 3:
Prosimy o informację, które rysunki projektu wykopu obowiązują – W1 oraz W2, które
zakładają zabezpieczenie wykopu grodzicami stalowymi, czy W1R1.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający informuje, że wyjaśnienie powyższego pytania znajduje się w pliku „Opis 2 –
uzupełnienie do projektów wykonawczych” wprowadzonym pismem znak sprawy SZPiFP110/2-20, gdzie w pkt. 21 określono, że: „Załączniki_ nr_ 1 do SIWZ cz. 3”, „PW_
Konstrukcja”, rysunki „K5R1”, „W1R1” oraz „PW_opis techniczny - konstrukcja_REV1”
stanowią zmianę do pierwotnego projektu konstrukcji w zakresie posadowienia budynku
garażowego z zapleczem Kynologicznym. Zgodnie z przekazaną rewizją pod budynkiem
garażowym projektuje się posadowienie na palach bez znacznej wymiany gruntu opisanej na
rysunku pierwotnym”, w związku z czym należy przyjąć rysunek W1R1.
Pytanie nr 4:
Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza możliwość optymalizacji wzmocnień posadowień
budynków.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający informuje, że posadowienie budynków należy wykonać zgodnie z dokumentacją
określoną w „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz.3”, „PW_Konstrukcja”.

Pytanie nr 5:
Brak w opisie depozytora kluczy na jaką ilość jest przewidywany?
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający wyjaśnia, że depozytor jest przewidywany na 160 kluczy.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupełnienie
dokumentacji w „Załącznik_ nr_ 1 do SIWZ cz. 2”, „PW_IE budynek główny cz.1”, plik „Bud.
główny IE PW-1-72” o powyższy zapis.
Pytanie nr 6:
Czy instalacje SSWiN, KD i CCTV mają być zintegrowane, czy tylko mają mieć taką
możliwość? Jeśli ma być przeprowadzona integracja to na jakim poziomie? Jak taki system ma
funkcjonować ?
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający informuje, że instalacje SSWiN, KD i CCTV nie mają być zintegrowane, aktualne
procedury nie przewidują korzystania z funkcji zintegrowanych systemów.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupełnienie
dokumentacji w „Załącznik nr 1 do SIWZ cz. 2”, „PW_IE budynek główny cz.1”, plik „Bud.
główny IE PW-1-72” o powyższy zapis.
Pytanie nr 7:
Dane techniczne serwera CCTV mówią, że sumaryczne zapotrzebowanie: 85 TB HDD a w
specyfikacji serwera jest 5x 4TB 3.5’Audio-Video SATA (3Gb/s) (3 sloty wolne) – co daje
20TB. Jaką pojemność dysków przyjąć?
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Zamawiający informuje, że przy kompresji H.265, 15 FPS, czasie archiwizacji 30 dni,
zapotrzebowanie na HDD wynosi minimum 36 TB. Należy zastosować rejestrator(serwer) o
pojemności 36TB z opcją rozbudowy do 48TB.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupełnienie
dokumentacji w „Załącznik nr 1 do SIWZ cz. 2”, „PW_IE budynek główny cz.1” plik „Bud.
główny IE PW-1-72” o powyższy zapis.
Pytanie nr 8:
W opisie technicznym wskazano sufit typ SI o wymiarach 594x1188mm i 594x594mm. Z
rzutów sufitów nie wynika ten podział, proszę o potwierdzenie, że należy uwzględnić sufit
594x594mm zgodnie z rzutami.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zmawiający informuje, że sufity SI należy wykonać zgodnie z rzutem sufitów podwieszanych tj.
o wymiarach 594x594mm określonym w „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz. 2”, „PW_Architektura”,
plik „40”, „A41”, „A42”.
Pytanie nr 9:
Proszę o potwierdzenie, że tylko w pomieszczeniu 339 sufit występuje na innym poziomie niż
300cm od posadzki.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający wyjaśnia, że sufit podwieszany na wysokości innej niż. 3,0m nad posadzką
występuje również w pom. 130 (H=3,30m) zgodnie z dokumentacją „Załącznik_nr_1 do SIWZ
cz. 2”, „PW_Architektura”, plik „ A1”.
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Pytanie nr 10:
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności – w tabelach pomieszczeń, opisach wskazano na każdej
kondygnacji budynku administracyjnego 2 klatki schodowe. Zgodnie z rzutami występują 3
klatki, pominięto w wykazach klatkę KL2.
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z „Załącznik_nr_1 do SWIZ cz. 2”, „PW_Architektura”, rys.
„A1”, „A2”, „A3” klatka KL2 jest częścią komunikacji i nie jest wyodrębnioną klatką
schodową.
Pytanie nr 11:
Proszę o informację jakiej klasy drzwi należy uwzględnić w kabinie dźwigu, na rzucie wskazano
EIS30 z kolei w opisie brak informacji w tym zakresie?
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją określoną w „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz.
2”, „PW_Architektura”, plik „A2” drzwi do kabiny dźwigu należy wykonać w klasie EIS30.
Pytanie nr 12:
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących pomieszczenia 151, wg tabeli powierzchnia
wynosi 3,51m2, wg rzutu około 10,60m2.
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dokumentacją „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz.2”,
„PW_Architektura”, plik „A1” pomieszczenie 151 jest częścią korytarza 140 i suma
powierzchni tych pomieszczeń wynosi 51,24m2.
Pytanie nr 13:
Prosimy o potwierdzenie, że jako izolację posadzek między kondygnacyjnych należy ująć
styropian zgodnie ze STWiOR a nie wełnę jak wskazano na zestawieniu warstw. Jeśli jednak
należy uwzględnić wełnę proszę o podanie niezbędnych do wyceny parametrów.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający potwierdza, że do izolacji termicznej należy ująć styropian określony w
„Załącznik_nr_2 do SIWZ – STWiOR”, plik „STWiOR_branża budowalna”.
Pytanie nr 14:
Proszę o potwierdzenie, że dla warstw posadzki na gruncie gdzie występuje styropian gr. 10 cm
należy uwzględnić 21cm podkładu betonowego, wszystkie warstwy PG wskazują na grubość 15
cm.
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający informuje, że należy wykonać warstwę chudego betonu zgodnie z dokumentacją
zawartą w „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz. 2”, „PW_Architektura”, plik „A5”, przegroda PG1 o
grubości 15cm.
Pytanie nr 15:
Proszę o wyjaśnienie w jakim celu stosuje się izolacje posadzek na gruncie ciężką izolację
bitumiczną gr. 5mm i dodatkowo 2 warstwy papy? Czy należy uwzględnić tylko izolację
bitumiczną lub tylko papę czy i warstwę bitumiczną i papę?
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający informuje, że zgodnie z „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz. 2”, plik „A6” dla przegrody
PG1 należy zastosować izolację ciężką na wodę działającą pod ciśnieniem. Dopuszcza się
zastosowanie innego systemowego rozwiązania o nie gorszych parametrach. Nie ma potrzeby
stosowania papy i warstwy bitumicznej jednocześnie.
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Pytanie nr 16:
Dotyczy pomieszczenia 155, Proszę o informację czego dotyczy zapis: „hp=210cm”?
Odpowiedź na pytanie 16:
Zamawiający informuje, że zapis w „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz.2”, „PW_Architektura”, plik
„A1” dotyczy wysokości parapetu w stanie wykończonym, który został wprowadzony
pomyłkowo, ponieważ nie ma w tym pomieszczeniu okna.

Pytanie nr 17:
Proszę o potwierdzenie, że warstwa PS3 (izolacja wełną od spodu stropu) dotyczy wyłączenie
powierzchni pod strzelnicą.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający wyjaśnia, że warstwa PS3 dotyczy wyłącznie powierzchni pod strzelnicą. W
przypadku ograniczenia tej powierzchni ścianą konstrukcyjną (w osi M) kończy się na tej
ścianie, natomiast, gdy nie występuje ściana konstrukcyjna należy ułożyć wełnę mineralną od
spodu stropu poza pomieszczenie strzelnicy na odcinku 1,0m (w kierunku osi 1) co zostało
określone w „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz.2”, „PW_Architektura”, plik „A6”.
Pytanie nr 18:
Proszę o informację czy na stopniach zewnętrznych przy pochylni również należy przewidzieć
balustradę, jeśli tak proszę o udostępnienie detali.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający informuje, że na schodach zewnętrznych przy wyjściu głównym nie projektuje się
balustrady.
Pytanie nr 19:
Proszę o informację czy na pochylni od strony dziedzińca przewidzieć balustradę, jeśli tak
proszę o udostępnienie detali.
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający informuje, że od strony dziedzińca nie ma pochylni, jest to ukształtowany teren ze
spadkiem bez balustrady.
Pytanie nr 20:
Dotyczy zestawienia A14, ilość okien O5a na 1 i 2 piętrze po 1 szt. czyli razem 2, w
podsumowaniu 1 szt. Proszę potwierdzenie, że należy uwzględnić 2 szt.
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający wyjaśnia, że przy wycenie okien O5a należy przyjąć ilość 2 szt i wprowadza
stosowną zmianę w Załączniku_nr_1 cz.2, PW_Architektura, w pliku A14.
Zamawiający wyjaśnia, że przy wycenie okien O5a należy przyjąć ilość 2 szt.
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez uzupełnienie
dokumentacji w „Załącznik_nr_1 cz.2”, „PW_Architektura”, plik „A14” o powyższy zapis.
Pytanie nr 21:
Dotyczy regałów przesuwnych z prowadnicami – według „załącznika nr 1 do projektu
budowlanego” udostępnionego w dniu 16.10.2020r. należy dostarczyć 112kpl (wcześniej
138kpl). Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający informuje, że ilość regałów przesuwnych należy przyjąć zgodnie wyjaśnieniem
określonym w pkt. 11 w pliku „Opis 2 – uzupełnienie do projektów wykonawczych”
wprowadzonym pismem znak sprawy SZPiFP-110/2-20 tzn. 138 kpl.
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pliku „5. Załącznik nr 1a do Projektu
Budowlanego” wprowadzonym pismem SZPiFP-110/2-20 w tabeli 1 pozycja 15 błędnie podano
ilość 112 kpl.
Pytanie nr 22:
Montaż stolarki – w dokumentacji występuje rozbieżność – według rzutów i detalu należy
stolarkę montować w warstwie ocieplenia, według przekrojów w ścianie konstrukcyjnej.
Prosimy o wskazanie właściwego sposobu montażu stolarki okiennej, ma to zdecydowany
wpływ na cenę ofertową.
Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający wyjaśnia, że sposób montażu stolarki pokazany jest w „Załącznik_nr_1 do SIWZ
cz.2”, „PW_Architektura” plik „A14”. Rozwiązanie pokazane na przekroju i rzucie z uwagi na
skale nie musi odzwierciedlać prawidłowego wykonania.
Pytanie nr 23:
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 2 tygodnie. Swoją prośbę argumentujemy
faktem, iż zakres zamówienia jest szeroki i skomplikowany a ze względu na obostrzenia
wynikające z pandemii czas przygotowania oferty znacznie wydłużony.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Termin składnia i otwarcia ofert zostają przedłużone zgodnie z informacją podaną na końcu
pisma.
Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.11.2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.11.2020 r. o godz. 10:30. W związku z powyższym
odpowiednio ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ: rozdziału XII ust. 1 i ust. 6.

Zatwierdzam:
Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszcz
z up. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Bydgoszczy
insp. Marcin Woźniak

Wykonano w 1 egz.
umieszczono na stronie internetowej
oprac./druk -AK

Osoba do kontaktu:
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Agnieszka Krotoszyńska
st. specjalista SZPiFP
tel. 47 751 16 31
przetarg@bg.policja.gov.pl
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