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, 29.08.2022r.

SZPiFP-91/2-22
egz. poj.
Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Posterunek Policji w Niemczu –
budowa siedziby, Niemcz ul. Bydgoska, dz. nr ew. 81/21, Gmina Osielsko
040306_2.0008.81/21 w technologii modułowej ”.

Na podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej
„ustawą” zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do treści SWZ.
Poniżej przedstawiam ich treść, stosowne wyjaśnienia i zmianę treści SWZ.
Pytanie nr 1:
W związku z wątpliwościami dotyczącymi rozdziału V pkt 2 ppkt 4) SWZ tj. zdolność
zawodowa i techniczna, prosimy o wyjaśnienie nie stawiania przez Zamawiającego, warunku
w zakresie doświadczenia Wykonawcy tj. zdolności technicznej. Na ten moment warunek
spełni każdy Wykonawca nie posiadający doświadczenia w realizacji robót budowlanych
polegających na budowie budynków.
Prosimy zatem o dodanie warunku zdolności technicznej w odniesieniu do przedmiotu
zamówienia tj.
a) Wykonawca wykaże się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie wykonanej w technologii modułowej w
konstrukcji stalowej, budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 200 m2 o wartości co
najmniej 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł).
Powyższa zmiana warunku pozwoli Zamawiającemu wyłonić profesjonalnego Wykonawcę
systemu modułowego, spełniającego wymagania w zakresie wysokiego stopnia prefabrykacji,
wymagań jakościowych w procesach spawalniczych jak i zabezpieczeń antykorozyjności.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez dodanie warunku zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy.
W związku z powyższym do rozdziału V ust. 2 pkt. 4 SWZ po literze „b” dodaje literę
„c” o treści :
„Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – roboty
budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za roboty
budowlane odpowiadające wartością i rodzajem robocie stanowiącej przedmiot zamówienia
Zamawiający uzna co najmniej jedną robotę budowlaną wykonaną w technologii modułowej
polegającą na budowie lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 150m2
o wartości większej lub równej 1.500.000,00 brutto zł.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, warunek nie podlega
sumowaniu tzn., że ww. warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających
zasoby”
Ponadto zmianie ulega również treść rozdziału VI ust. 3 pkt 1, który otrzymuje
brzmienie:
„ a) Wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
- świadczenie usług projektowych, wraz z informacjami na temat ich, kwalifikacji
zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami
- kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ)”
Mając powyższe na uwadze Zamawiający wprowadza nowy załącznik do SWZ tj. wykaz
robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
Pytanie nr 2:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania modułów
wielkogabarytowych o wymiarach min. dł. 1200 cm x szer. 360 cm.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wyjaśnia, że nie określa minimalnych wymiarów modułów 3D. Zgodnie z pkt.
1.1.1.3. Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Załącznik nr 1 do SWZ) wymiary modułu
powinny być dostosowane do układu funkcjonalnego budynku.
Pytanie nr 3:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza spawania konstrukcji modułów na
placu budowy.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem pkt. 1.1.1.3. Programu FunkcjonalnoUżytkowego (Załącznik nr 1 do SWZ) „Nie zezwala się na spawanie elementów konstrukcyjnych
na placu budowy”
Pytanie nr 4:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania modułów 3D (przestrzennych) o
dużych gabarytach, o wysokim stopniu prefabrykacji wraz z zamontowanymi instalacjami sanitarnymi
oraz elektrycznymi, w których prace resztkowe winny polegać jedynie na końcowych robotach
wykończeniowych oraz montażu instalacji, których technologia wykonania wyklucza wykonanie w
zakładzie produkcyjnym.
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Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 1.1.1.3. Programu Funkcjonalno Użytkowego
(Załącznik nr 1 do SWZ) wymaga zastosowania technologii modułowej 3D opartej o moduły
w konstrukcji stalowej, o możliwie dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu
prefabrykacji.
Zamawiający zwraca uwagę, że wymaga zastosowanie technologii modułów o wysokim
stopniu prefabrykacji, co oznacza, że moduły dostarczone na budowę winny mieć już
zamontowane instalacje sanitarne oraz elektryczne a prace resztkowe mają polegać na
robotach wykończeniowych oraz montażu instalacji, których technologia wykonania
wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym.
Pytanie nr 5:
Proszę o potwierdzenie, że dostarczony system modułów 3D winien zapewnić szczelność
powietrza, zgodnie z warunkami technicznymi załącznik nr 2 wymagania izolacyjności
cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energią pkt 2.3 Szczelność na
przenikanie powietrza ppkt. 2.3.1 W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego,
użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza
między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub
dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji
wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami
należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na
przenikanie powietrza.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
Zamawiający potwierdza, że budynki mają być wykonane z zachowaniem oszczędności
energii, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 pn. „Wymagania izolacyjności
cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Pytanie nr 6:
Proszę o potwierdzenie, że dostarczony system modułów 3D winien zapewnić dla podłóg
nośność min 500 kg/m2 zgodnie z przepisami.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Zamawiający potwierdza nośności dla podłóg min 500 kg/m2. Ponadto Zamawiający
informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość obciążeń użytkowych na podłogi
uzależniona jest od funkcji pomieszczenia. Zatem do projektanta należy określenie
minimalnej nośności podłogi oraz zaprojektowanie jej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązania systemu modułów 3D nie posiadające
udokumentowanych rozwiązań w zakresie odporności ogniowej zgodnie z normą PN-EN
13501?
Odpowiedź pytanie nr 7:
Zamawiający wymaga udokumentowania odporności ogniowej poszczególnych elementów
konstrukcji i wykończenia budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie
wymagania odnośnie odporności pożarowej budynków, w tym klasę odporności pożarowej
budynków, klasę odporności ogniowej elementów budynków oraz inne wymagania
przeciwpożarowe należy przyjąć oraz zaprojektować i wykonać zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi przepisami związanymi.
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Pytanie nr 8:
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści rozwiązania konstrukcyjne dla przegród
(ściany zewnętrzne, stropy, podłoga, ściany konstrukcyjne), do których budowania
wykonawca wykorzystuje płyty wykonywane z produktów drewnopochodnych (płyty MFP,
OSB i inne drewnopochodne), klejonych za pomocą klejów zawierających szkodliwe i
rakotwórcze formaldehydy, które w trakcie użytkowania są emitowane do otoczenia?
Odpowiedź na pytanie nr 8:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 2. „Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do
przedmiotu zamówienia” oraz z pkt. 4. „Wytyczne architektoniczno-budowlane” Programu
Funkcjonalno-Użytkowego (Załącznik nr 1 do SWZ) należy stosować materiały budowlane,
dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest używanie materiałów
zawierających szkodliwe i rakotwórcze substancje, jak np. formaldehydy.
Pytanie nr 9:
Czy zastosowany dostarczony system modułów 3D winien posiadać odporność ogniową
ścian systemowych potwierdzoną raportem z badań i/lub klasyfikację pożarową potwierdzoną
przez odpowiednią instytucję?
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie wymagania odnośnie odporności pożarowej budynków,
w tym klasę odporności pożarowej budynków, klasę odporności ogniowej elementów
budynków oraz inne wymagania przeciwpożarowe należy przyjąć oraz zaprojektować i
wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz
innymi przepisami związanymi. Jeżeli ww. przepisy wymagać będą zastosowania przegród
lub elementów w odpowiedniej klasie odporności pożarowej, powinno być to potwierdzone
raportem z badań i/lub klasyfikacją pożarową potwierdzoną przez odpowiednią instytucję.
Pytanie nr 10:
Prosimy o potwierdzenie, że w związku z funkcją jaką ma pełnić budynek, konstrukcja
modułu 3D winna być spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 w
klasie wykonania EX-3 a powyższe powinno zostać udokumentowane stosownym
certyfikatem?
Odpowiedź na pytanie nr 10:
Zamawiający wyjaśnia, że w opisie Budynku administracyjnego w punkcie –
technologia wykonania konstrukcji zgodnie z rozdziałem I pkt. 1.1.1.3 Programu
Funkcjonalno-Użytkowego (Załącznik nr 1 do SWZ) Zamawiający wymaga aby
konstrukcja była spawana zgodnie
z obowiązującą normą (wymagana jest
certyfikacja zakładu Wykonawcy).
Pytanie nr 11:

Proszę o potwierdzenie, że elementy instalacji typu centralnego ogrzewania, wody bytowej,
kanały wentylacyjne, przewody elektryczne, rozdzielnice elektryczne oraz inne elementy
instalacji winny być rozprowadzone w suficie podwieszanym lub w konstrukcji ścian i tym
samym niedostępne dla użytkowników obiektu.
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający wyjaśnia, że elementy instalacji (c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji
sanitarnej, wentylacji mechanicznej, przewody elektryczne, rozdzielnice elektryczne
i inne elementy instalacji) winny być rozprowadzone w suficie podwieszanym lub w
konstrukcji ścian i tym samym niedostępne dla użytkowników obiektu zgodnie z
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zapisami rozdziału I pkt. 2.2.3.3.1.; 2.2.4.1.4.; 2.2.4.1.5.; 2.2.4.1.8. Programu
Funkcjonalno-Użytkowego (Załączniki nr 1 do SWZ).

Pytanie nr 12:
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia instalacji po wierzchu
ścian i stropów.
Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami rozdziału I pkt. 2.2.3.3.1.; 2.2.4.1.4.;
2.2.4.1.5.; 2.2.4.1.8. Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Załączniki nr 1 do SWZ) nie
dopuszcza się prowadzenia instalacji po wierzchu ścian i stropów.

Pytanie nr 13:
Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na postanowienia Warunków Technicznych:
- WT § 232. 1 „Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego
powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane
przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź
innego zamknięcia przeciwpożarowego”, oraz
- WT § 243. 3 „Przegrody o których mowa w ust. 1, nad sufitami podwieszonymi i pod
podłogami podniesionymi powyżej poziomu stropu lub podłoża, powinny być wykonane z
materiałów niepalnych”.
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Zamawiający informuje, że Wykonawca ma obowiązek zastosowania ww. przepisów.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca winien zaprojektować i wykonać obiekty
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innymi
przepisami związanymi.
Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający posiada zgodę na lokalizację przyłącza wody, użyczenie terenu pod roboty
budowalne oraz służebność gruntową przesyłu mediów dla dz. nr ew. 56/5 (teren prywatny)?
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający informuje, że w załącznikach nr 7 i 8 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego
(Załącznik nr 1 do SWZ) znajdują się informacje o możliwości przyłączenia działki nr 81/21
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i gminnej sieci wodociągowej, po wykonaniu przez
gminę Osielsko budowy sieci wodociągowej, bez konieczności uzyskania służebności
gruntowej.
Pytanie nr 15:
Zwracamy się o sprecyzowanie zapisu “Źródłem ciepła dla instalacji wentylacji będzie
instalacja elektryczna, a czynnikiem grzejnym mieszanina wody i glikolu propylenowego”
oraz określenie jakiego typu nagrzewnicę oczekuję Zamawiający w centrali wentylacyjnej.”
Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający zgodnie z zapisami rozdziału I pkt. 2.2.3.6.1. Programu FunkcjonalnoUżytkowego (Załączniki nr 1 do SWZ) wymaga dla instalacji wentylacji mechanicznej jako
źródła ciepła nagrzewnicy elektrycznej zaś jako czynnika chłodniczego wody/roztworu
glikolu lub odparowujących czynników chłodniczych (freonowych).
Pytanie nr 16:
Zwracamy się o podanie zysków ciepła od projektowanych urządzeń serwerowni celem
doboru optymalnego systemu klimatyzacyjnego.
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Odpowiedź na pytanie nr 16:
Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada takich informacji. Obliczenia zysków ciepła od
projektowanych urządzeń serwerowni są po stronie Wykonawcy, w ramach opracowania
dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania masztów flagowych z włókna szklanego.
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania masztów flagowych z włókna szklanego.
Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ogrodzenia na panelowe systemowe o wysokości do
2,20m razem z systemową podmurówką. Zmiana ogrodzenia znacząco wpłynie na koszt całej
inwestycji.
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany ogrodzenia na panelowe systemowe.
Pytanie nr 19:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu płaskiego na budynku
administracyjnym i garażowo-magazynowym bez zastosowania szlichty betonowej o
grubości min. 5cm zgodnie z technologią Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu płaskiego na budynku administracyjnym i
garażowo-magazynowym bez zastosowania szlichty betonowej o grubości min. 5cm zgodnie
z technologią Wykonawcy. Warunkiem dopuszczenia takiego rozwiązania jest wykonanie dla
urządzeń montowanych na dachu (takich jak centrale wentylacyjne, jednostki zewnętrzne
klimatyzatorów, czerpnie, wyrzutnie, panele fotowoltaiczne) niezależnych dedykowanych
podkonstrukcji stalowych, oraz pomostów komunikacyjnych, służących do dojścia do tych
urządzeń dla osób serwisujących.
Pytanie nr 20:
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zasadniczej części elewacji metodą lekką mokrą, a
jedynie części ściany frontowej wykończoną płytą fasadową np. HPL?
Odpowiedź na pytanie nr 20:
Zamawiający nie dopuszcza wykonania zasadniczej części elewacji metodą lekką
mokrą.

Pytanie nr 21:
Czy zamawiający dopuszcza zmianę okien zewnętrznych aluminiowych na PVC. Zmiana
stolarki okiennej znacząco wpłynie na koszt całej inwestycji?
Odpowiedź na pytanie nr 21:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany okien zewnętrznych aluminiowych na PVC.

Pytanie nr 22:
Prosimy o udostępnienie dokumentu potwierdzającego inwentaryzację zieleni na
działce.

Odpowiedź na pytanie nr 22:
Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem I. „Część opisowa 1. Opis ogólny
przedmiotu zamówienia pkt 1. lit. e)” Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Załącznik nr 1
do SWZ) wykonanie inwentaryzacji zieleni jest po stronie Wykonawcy.
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Pytanie nr 23:
Prosimy o sprostowanie powierzchni użytkowej budynku garażowo-magazynowego. Są
podane dwie rozbieżne powierzchnie użytkowe 84m2 i 72 m2. Prosimy o padanie która z w/w
powierzchni jest poprawna.
Odpowiedź na pytanie nr 23:
Zamawiający wyjaśnia, że poprawna powierzchnia użytkowa budynku garażowomagazynowego wynosi 84m2.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonuje zmiany SWZ poprzez zmianę zapisu w
rozdziale I pkt. 2.2.2.2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Załącznik nr 1 do SWZ), w
którym zmienia wielkości:
z „przestrzeń garażowa na 2 pojazdy służbowe – osobowe, wymiary wewnętrzne 6m x 6m”
na „przestrzeń garażowa na 2 pojazdy służbowe – osobowe, wymiary wewnętrzne 7m x 6m”
oraz
z „magazyn – wymiary wewnętrzne 6m x 6m”
na „magazyn – wymiary wewnętrzne 7m x 6m”
Pytanie nr 24:
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, wycinka drzew oraz
koszty z nią związane są po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 24:
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z rozdziałem I. „Część opisowa 1. Opis ogólny
przedmiotu zamówienia pkt 5. lit. l); pkt 3. oraz pkt 5. lit. l)” Programu FunkcjonalnoUżytkowego (Załącznik nr 1 do SWZ) zagospodarowanie terenów zielonych jest po stronie
Wykonawcy.
Pytanie nr 25:

Prosimy o wyjaśnienie treści § 2 ust. 4 w kontekście zapisów § 15. Zapisy § 2 ust. 4
przewidują zaliczkę do 250.000,00 zł i są tym samym rozbieżne z zapisami § 5 ust. 2, gdzie to
przewidziano, że Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w
transzach w wysokości nie mniejszej niż 5% i nie większej niż 50% wartości umownej, o
której mowa w § 1 ust. 6 umowy (wysokość i ilość transz/zaliczki określi Zamawiający)
Odpowiedź na pytanie nr 25:
Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na zaplanowane w 2022 roku środki na realizację zadania.
zapisy w § 2 ust. 4 przewidział wydatkowanie i udzielenie zaliczki do kwoty 250.000,00 do
dnia 15 grudnia 2022 roku.
W ocenie Zamawiającego zapis nie stoi w sprzeczności z zapisami §15 ust. 2 projektowanych
postanowień umowy, gdyż kwota 250.000,00 może stanowić części zaliczki, o której mowa w
niniejszym paragrafie.
Pytanie nr 26: Prosimy o zmianę w § 3 ust. 4 ilości dni z 3 do 7.
Odpowiedź na pytanie nr 26:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu i pozostawia zapis § 3 ust. 4
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 27: Prosimy o zmianę w § 7 ust. 4 terminu z 21 dni na 10 dni. Wskazany
wyjątkowo długi termin 21 - dniowy negatywnie wpłynie na procedowanie umów
podwykonawczych, a w dalszej kolejności odnieść może skutek na terminową realizację
robót.
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Odpowiedź na pytanie nr 27:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu i pozostawia zapis § 7 ust. 4
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 28:
Prosimy o zmianę w § 7 ust. 5 poprzez dopisanie: „Zamawiający w umowach
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zaakceptuje wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w formie do wyboru przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę z wymienionych poniżej:
1) pieniężnej,
2) Gwarancji bankowej,
3) Gwarancji ubezpieczeniowej,(…)”
Odpowiedź na pytanie nr 28:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu i pozostawia zapis § 7 ust. 5
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 29:
Prosimy o zmianę w § 7 ust. 10 terminu z 21 dni na 10 dni
Odpowiedź na pytanie nr 29:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w zapisu i pozostawia zapis § 7 ust. 10
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 30:
Prosimy o wykreślenie w § 7 ust. 11.
Odpowiedź na pytanie nr 30:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w zapisu i pozostawia zapis § 7 ust. 11
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 31:
Prosimy o wykreślenie w § 7 ust. 14 i 15. Wskazane zapisy uzależniają Wykonawcę od woli
Podwykonawcy, który to może wykonywać roboty w sposób nieprawidłowy bądź zaniechać
ich wykonywania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Podwykonawca natomiast może
nie chcieć przekazać oświadczenia wymaganego niniejszymi regulacjami, co jest wysoce
prawdopodobne. Powoduje to obarczenie Wykonawcy ryzykiem niemożności ukończenia
robót i zakończenia realizacji inwestycji z powodu niedopełnienia faktycznie niemożliwych
do dopełnienia formalności.
Odpowiedź na pytanie nr 31:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w zapisów i pozostawia zapis § 7 ust. 14 i
15 projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 32:
Prosimy o zmianę § 7 ust. 16 stosownie do wykreślenia ust. 14 i 15.
Odpowiedź na pytanie nr 32:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapis § 7 ust. 16 projektowanych
postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 33:
Prosimy o zmianę w § 11 ust. 2 pkt c wysokości kary z 0,10 % na 0,05 %.
Odpowiedź na pytanie nr 33:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapis § 11 ust. 2 pkt c
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
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Pytanie nr 34:
Prosimy o zmianę w § 11 ust. 2 pkt d wysokości kary z 0,10 % na 0,05 %.
Odpowiedź na pytanie nr 34:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapis § 11 ust. 2 pkt d
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 35:
Prosimy o zmianę w § 11 ust. 2 pkt e wysokości kary z 0,10 % na 0,05 %.
Odpowiedź a pytanie nr 35:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapis § 11 ust. 2 pkt e
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 36:
Prosimy o zmianę w § 11 ust. 2 pkt f wysokości kary z 10 % na 5 %.
Odpowiedź na pytanie nr 36:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapis § 11 ust. 2 pkt f
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 37:
Prosimy o zmianę w § 11 ust. 2 pkt g wysokości kary z 0,10 % na 0,05 %.
Odpowiedź na pytanie nr 37:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapis § 11 ust. 2 pkt g
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 38:
Prosimy o zmianę w § 11 ust. 2 pkt h,i,j,k wysokości kary z 1000,00 zł na 500,00 zł.
Odpowiedź na pytanie nr 38:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapis § 11 ust. 2 pkt h, i, j, k
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 39:
Prosimy o zmianę w § 13 ust. 14 pkt 3 z 5 % na 10 %
Odpowiedź na pytanie nr 39:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapis § 13 ust. 14 pkt 3
projektowanych postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 40:
Prosimy o zmianę w § 13 ust. 14 pkt 6 wartości różnicy wskaźnika z 10 % na 2 %
Odpowiedź na pytanie nr 40:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapis § 13 ust. 14
projektowanych postanowień umowy bez zmian.

pkt 6

Pytanie nr 41:
Czy siłownia telekomunikacyjna jest w zakresie dostawy?
Odpowiedź na pytanie nr 41:
Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem I pkt 2.2.4.1.11. Programu FunkcjonalnoUżytkowego (Załącznik nr 1 do SWZ) siłownia telekomunikacyjna jest w zakresie dostawy.
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Pytanie nr 42:
Prosimy o zmianę w § 14 ust. 2 według poniższego:
,, Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektów następuje w momencie dokonania
odbioru projektów przez Zamawiającego i uiszczeniu mu całości należnego
wynagrodzenia.”
Odpowiedź na pytanie nr 42:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapis § 14 ust. 2 projektowanych
postanowień umowy bez zmian.
Pytanie nr 43:
W związku z zapisami w PFU: ,, 2.2.4.2 UPS
W projekcie należy uwzględnić urządzenie podtrzymujące zasilanie / UPS/.
Dobór parametrów technicznych urządzenia należy przeprowadzić przy zachowaniu
minimalnego czasu i warunków podtrzymania zasilania tmin = 15,0 minut. W projekcie
należy dobrać projektowo i wyspecyfikować techniczne parametry podstawowe oraz pokazać
na schemacie zasilanie z UPS-a centralnego.” Prosimy o potwierdzenie że projektowany
UPS jest w zakresie dostawy.
Odpowiedź na pytanie nr 43:
Zamawiający potwierdza, że projektowany UPS jest w zakresie dostawy.
Pytanie nr 44:
Prosimy o doprecyzowanie jakie odbiory mają zostać zasilone poprzez centralny UPS.
Odpowiedź na pytanie nr 44:
Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem I pkt 2.2.4.3.2. Programu FunkcjonalnoUżytkowego (Załącznik nr 1 do SWZ) przez centralny UPS maja być zasilone gniazda DATA.
Pytanie nr 45:
Czy w ofercie należy uwzględnić dostarczenie tablicy interaktywnej?
Odpowiedź na pytanie nr 45:
Zamawiający informuje, że Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem I pkt 2.2.4.3.6.
Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca powinien
uwzględnić dostarczenie tablicy interaktywnej.
Zamawiający dokonuje zmiany terminu związania ofertą, określonej w rozdziale
X SWZ, z „29.09.2022 r.” na „ 05.10.2022 r.”
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.09.2022 r. do godz. 09:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.09.2022 r. o godz. 10:00. W związku z powyższym
odpowiednio ulegają zmianie następujące zapisy SWZ: rozdział XII ust. 1 i ust. 6.
Załącznik do pisma:
1/ Wykaz robót (Załącznik nr 8 do SWZ)

Zatwierdzam
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
w Bydgoszczy
nadinsp. Piotr Leciejewski
/podpis na oryginale/

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

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