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SZPiFP-110/1-20 

     

egz. poj. 

Dotyczy: Budowa Komendy Powiatowej Policji w Rypinie 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 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: 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów do niniejszego postępowania. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa 

Komendy Powiatowej Policji w Rypinie” przewidziano rozliczenie ryczałtowe.  Powyższe  

oznacza, że zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) Zamawiający nie ma obowiązku załączać przedmiarów 

robót.  

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem III ust. 2 SIWZ:  

„Zakres robót przewidzianych do wykonania został szczegółowo określony w : 

1) dokumentacji projektowej – załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do SIWZ, 

3) istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SIWZ”.  

 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o udostępnienie następujących treści SIWZ:  

1. Czy odpowiedzi Zamawiającego do poprzedniego postępowania (ogłoszenie z dnia 

18.10.2019 r.) są wiążące w niniejszym postępowaniu? 

2. Czy Zamawiający uwzględnił w niniejszym postępowaniu zmiany, uzupełnienia w 

dokumentacji, które wystąpiły w poprzednim postępowaniu? 

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakres postępowania wchodzi cala dokumentacja projektowa, 

beż żadnych wyłączeń (wyposażenie, technologia strzelnicy, rozbiórki itd.).  

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Punkt 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że każde postępowanie należy traktować odrębnie, w związku z 

powyższym wyjaśnienia i zmiany do poprzedniego postępowania nie są wiążące w niniejszym 

postępowaniu. 

Punkt 2: 
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Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedzi i uzupełnienia do dokumentacji niezbędne do 

przeprowadzenia niniejszego postępowania zostały ujęte w dokumentacji udostępnionej na 

stronie internetowej, na której prowadzone jest niniejsze postępowanie:  

https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz w pliku „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz.4; 

Uzupełnienie do Projektów Wykonawczych”. Powyższe jest wiążące dla Wykonawców.  

Punkt 3: 

Ponadto Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie na „Budowę Komendy Powiatowej 

Policji w Rypinie” obejmuje  swoim zakresem całą dokumentację projektową  zawartą w 

Załączniku nr 1 do SWIZ od części 1 do części 4 udostępnioną na stronie internetowej, na której 

prowadzone jest postępowanie:  https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz. 

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że elementami powyższej dokumentacji są również 

dokumenty określające zakres wyłączeń m.in. ujęte w pliku „Załącznik_nr_1 do SIWZ cz.4; 

Uzupełnienie do Projektów Wykonawczych”; 5.Załącznik nr 1 do Projektu Budowlanego”.                   

Z powyższego dokumentu wynika m.in, że „Powyższe wykazy nie tworzą katalogu 

zamkniętego. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu całego wyposażenia ujętego powyżej 

oraz niewskazanego w tabelach, a wykazanego w projektach budowlanych i wykonawczych.               

Po stronie Zamawiającego leży tylko zakup wyposażenia meblowego ruchomego, takiego 

jak: biurka, stoły, regały, krzesła, fotele, szafy, zabudowy kuchenne itp. Wyposażenie 

sanitarne, elektryczne i teletechniczne należy przyjąć zgodnie z projektami branży sanitarnej, 

elektrycznej i teletechnicznej”. 

 

Pytanie nr 3: 

Ze względu na duży zakres prac, zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów na wyżej 

wymienione zadania w wersji edytowalnej, co ułatwi przygotowanie rzetelnej wyceny.  

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 1.  

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców.                       

Przewodniczący komisji przetargowej: 

Barbara Włodarska 

/podpis na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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umieszczono na stronie internetowej 
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