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P R O K U R A T U R A  O K RĘ G O W A   

W  Z I E L O N E J  G Ó R Z E  
ul. Partyzantów 42 

65-950 ZIELONA GÓRA 

tel.:  68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 
REGON 000000448    NIP 929-14-56-582 

Zielona Góra, 15 lipca 2014 r. 
  

 
 
VII G 211/05/14 
 

 

wszyscy Wykonawcy 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane  
w zakresie remontu obiektu przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, VII G 211/05/14. 

 

WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1  

 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu 

Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze poźn. zm.), zwaną 

dalej ustawą Pzp, wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie 1:  

Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego części rysunkowej 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Jej brak powoduje ogromny chaos przy 

zapoznawaniu się z częścią opisową.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią pkt. 3.3 ppkt 5 SIWZ, Zamawiający zalecił 

przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa z uwagi na roboty powtarzalne  

o charakterze remontowym tj. wykonywanych robót budowlanych w istniejącym 

obiekcie budowlanym polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego nie zawiera 

części rysunkowej. Przedmiar robót opisuje zakres robót remontowych.  
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Pytanie 2: 

Proszę o wyjaśnienie czy w pomieszczeniu 138 i 139 należy zamontować 

żaluzję (dzień – noc) dla celów korzystania z okna ze szkłem weneckim w trakcie 

okazań. Brak tej pozycji przedmiarze robót. Jeśli pozycja ma być wyceniana proszę  

o podanie przedmiaru dla tej pozycji.  

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje przedmiotowych prac.  

W związku z powyższym, nie zostały one ujęte w przedmiarze robót. 

 

Pytanie 3:  

Proszę o wyjaśnienie braku w przedmiarze robót związanych z wymianą 

wykładziny w pomieszczeniu DS - 3 [135] oraz 131 i 124. Powyższe pozycje są opisane 

w dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a brak ich w przedmiarze lub zostały 

dodane do którejś z pozycji przedmiarowych dla tej pozycji.  

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wskazanych robót remontowych.  

W związku z powyższym, nie zostały one ujęte w przedmiarze robót. 

 

Pytanie 4:  

Proszę o podanie pozycji przedmiarowej związanej z montażem elementów 

dekoracyjnych z gipsu na styku ściany z sufitem. Jeśli pozycja ma być wyceniana 

proszę o podanie przedmiaru dla tej pozycji. 

Odpowiedź: 

Vide przedmiar dotyczący zadania „Remont budynku Prokuratury Okręgowej 

w Zielonej Górze” poz. 22, 39, 55.  

 

Pytanie 5:  

Zgodnie z opisem w dokumentacji punkt 2.2.2.f. w pomieszczeniu sali 

konferencyjnej należy zamontować monitoring. Brak takiej pozycji kosztorysowej.  

Jeśli ma być wyceniana proszę o podanie przedmiaru dla tej pozycji.  

 

Odpowiedź: 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wskazanych prac remontowych.  
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W związku z powyższym, nie zostały ujęte w przedmiarze robót. 

 

Pytanie 6:  

Zgodnie z opisem w dokumentacji punkt 2.2.2.g. w pomieszczeniu kancelarii 

tajnej należy zamontować okno o najniższej klasie odporności na włamanie RC1 wraz  

z roletą. Brak takiej pozycji kosztorysowej. Jeśli ma być wyceniana proszę o podanie 

przedmiaru dla tej pozycji.  

Odpowiedź: 

Proszę uwzględnić w wycenie wymianę okna PCW w otworze okiennym 

158*165 na okno o klasie odporności na włamanie RC1 oraz montaż verticali 

2,50*2,10 na szerokości pomieszczenia.  

 

Pytanie 7:  

Zarówno w punkcie 2.2.2.f oraz w punkcie 3 część B pojawia się uwaga  

o montażu klimatyzatora. W przedmiarze występuje tylko jeden klimatyzator. Proszę  

o wyjaśnienia.  

Odpowiedź: 

Montaż klimatyzatora, zgodnie z zakresem prac objętych zamówieniem, 

dotyczy jedynie czytelni akt ( II piętro).  

 

Pytanie 8:  

Proszę o podanie rozdzielnicy TK2. 

Odpowiedź: 

W ramach odpowiedzi i uzupełnienia, w załączeniu, przesyłam następujące 

dokumenty:  

1. Czytelnia akt II piętro – poglądowy rzut pomieszczenia – rozmieszczenie osprzętu 

[gniazd 230V + komputerowych]; 

2. Tablica komputerowa II piętro [Czytelnia akt] – tablica TK. 

 

Pytanie 9:  

Proszę o podanie pozycji kosztorysowej w której ujęto szafę teleinformatyczną 

typu 9U. 
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Odpowiedź: 

W przedmiarze robót omyłkowo nie ujęto szafy teleinformatycznej.  

W związku z powyższym, proszę o uwzględnienie szafy teleinformatycznej 

9U jako element wyposażenia czytelni akt. 

 

Pytanie 10:  

Proszę o podanie dokładnych danych dotyczących monitoringu i instalacji 

systemu napadowego w pomieszczeniu do czytania i okazywania akt, tj. parametry 

kamer oraz opis systemu napadowego. 

Odpowiedź: 

Instalacja zabezpieczeń zakłada : 

- montaż dwóch kamer wewnętrznych i wpięcie do istniejącego systemu CCTV, 

- instalację systemu napadowego (wraz z przenośnymi pilotami szt.2)  

i wpięcie do systemu SSWIN. 

Wykaz elementów systemu: 

Lp. Elementy Systemu Ilość 

1. Moduł wejść do centrali ORBIT 296 1 

2. Radiolinia UMB200H 1 

3. Piloty do radiolinii  2 

4. Kamera wewnętrzna (karta katalogowa w załączeniu) 2 

5. Zasilacz impulsowy do kamer przemysłowych  2 

6. Puszka połączeniowa 2 

7. Przewody wizyjne i zasilające 100 mb 

8. Dodatkowe materiały instalacyjne komplet wg potrzeb 

9. Montaż, programowanie i szkolenie  

 

Pytanie 11:  

Proszę o podanie pozycji kosztorysowej, w której ujęto rozdzielnię naścienną 

NEDBOX 2*12. 

Odpowiedź: 

Vide poz. przedmiaru 128 – w obudowie Legrand NEDBOX 2*12 z listwą  

N + PE IP 40 [drzwiczki białe z zamkiem] wmontowana jest tablica TK zgodnie ze 

schematem wg odpowiedzi udzielonej na Pytanie  8. 
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Pytanie 12:  

W przedmiarach robót brak pozycji związanej z wywozem gruzu. Jeśli ta 

pozycja ma być wyceniona proszę o podanie przedmiaru dla tej pozycji. 

Odpowiedź: 

W przedmiarze robót omyłkowo nie uwzględniono pozycji związanej  

z wywozem gruzu.  

W związku z powyższym, proszę o uwzględnienie wywozu na odległość do 

10 km i utylizacji następujących odpadów: 

1. Zerwane wykładziny dywanowe - m2 – 758,3; 

2. Zerwane posadzki parkietowe - m2 – 710; 

3. Zerwane posadzki cementowe - m2 – 687; 

4. Gruz ceglano – betonowy - m3 – 4,0. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią 

istotnej zmiany treści SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 

wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

Tym samym, przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie zostały spełnione. 

W związku z powyższym, Zamawiający zawiadamia, iż terminy oraz miejsce 

składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

 Zastępca Prokuratora Okr ęgowego 
 /-/ Anna Huzarska 

 

Załączniki: 

1.  Czytelnia akt, II piętro – poglądowy rzut pomieszczenia – rozmieszczenie osprzętu. 

2.   Tablica komputerowa, II piętro [Czytelnia akt] – tablica TK. 

3.  Dane techniczne przykładowej kamery kopułowej do zastosowań wewnętrznych. 


