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Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego”

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  „pytania”  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
Czy zamawiający  dopuszcza  wystawianie  faktur  częściowych  /co  miesięcznych  ;  czy  też  niezmiennie 
obowiązuje w tym zamówieniu jedna faktura końcowa??

Odpowiedź nr 1
Zamawiający  nie  dopuszcza  wystawiania  faktur  częściowych.  Rozliczenie  za  wykonanie  całości 
przedmiotu  zamówienia  nastąpi  fakturą  końcową  po  zakończeniu  całości  robót  i  ich  protokolarnym 
odbiorze po dostarczeniu zamawiającemu dokumentacji powykonawczej robót budowlanych.

Zapytanie nr 2
W  której  pozycji  kosztorysowej  ujęte  jest  wykończenie  ścian  elewacji  cegłą  zwykłą  paloną 
ceglasto-czerwoną. Czy ma to być cegła klinkierowa ? Proszę o podanie nazwy, rodzaju??

Odpowiedź nr 2
Wykończenie ścian elewacji cegłą zwykłą paloną ceglasto-czerwoną ujęte jest w pozycji  kosztorysowej nr 
31.  Zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  zewnętrzna  warstwa to  mur z  cegły  zwykłej  palonej,  a  nie 
klinkierowej, o układzie według rysunków elewacji o grubości 12cm, kotwiony do warstwy konstrukcyjnej. 
Wymiary 250x120x65 mm.

Zapytanie nr 3
W opisie w pkt. 5.13 jest zapisane o wycieraczkach , a nie ma ich ujętych w kosztorysie ?? Gdzie należy  
wycenić wycieraczki zewnętrzne?

Odpowiedź nr 3 
W  wycenie  należy  ująć  dostawę  i  montaż   2  szt.  wycieraczek  zewnętrznych,  2  szt.  wycieraczek  
wewnętrznych przy drzwiach wejściowych do budynku – łącznika oraz 1 szt. wycieraczek wewnętrznych  
przy drzwiach wejściowych do budynku – przedsionka SM.
Wycieraczki stalowe ocynkowane, wpuszczane. Wymiary 100x50cm. 

Zapytanie nr 4
Elektryka: brak schematów rozdzielnic. Prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź nr 4
W dokumentacji technicznej zamieszczono schematy rozdzielnic: 
schemat zasilania nr rys. E03 -  schemat rozbudowy tablicy licznikowej w budynku głównym dworca,  
schemat zasilania nr rys. E04 -  zasilanie głównej tablicy TG z podlicznikami poszczególnych najemców  
oraz schemat zasilania tablicy T-SP tablicy straży pożarnej; 
schemat zasilania nr rys. E05 T-SM, T-PR  tablica Straży Miejskiej i pogotowia.

Zapytanie nr 5
Niniejszym zwracam się z prośbą o sprecyzowanie rodzaju oraz koloru cegły z której ma zostać wykonana 
elewacja budynku. Proszę o podanie: rodzaju oraz koloru cegły, klasy oraz wymiarów.

Odpowiedź nr 5
Wykończenie ścian elewacji cegłą zwykłą paloną ceglasto-czerwoną ujęte jest w pozycji  kosztorysowej 



nr 31. Zgodnie z dokumentacją techniczną zewnętrzna warstwa to mur z cegły zwykłej palonej, a nie 
klinkierowej, o układzie według rysunków elewacji o grubości 12cm, kotwiony do warstwy konstrukcyjnej. 
Wymiary 250x120x65 mm.

Zapytanie nr 6
Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót i załączenie nie szczegółowego kosztorysu ofertowego w branżach 
instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zamieszczone foldery na stronie internetowej są puste.

Odpowiedź nr 6
Do  dokumentacji  technicznej  branży  elektrycznej  załączono  kosztorysy  ofertowe  wykonane  metodą 
szczegółową:
KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA.pdf
KOSZTORYS OFERTOWY - INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA.pdf
KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA LINII  TELEKOMUNIKACJI.pdf
Puste miejsca pozostawione są na wpisanie cen oferentów.
Zamawiający nie zamieści kosztorysów wykonanych metodą uproszczoną. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w składanych ofertach przetargowych.


