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ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  ZP /11/TR/08, CRZP 81/047/R/08 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont kapitalny budynku biurowego Politechniki 
Gdańskiej przy Alei Zwycięstwa 27 w Gdańsku-Wrzeszczu. 

 
 
Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 05.05.2008 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
Pytanie 1 

„Program prac konserwatorskich autorstwa mgr ElŜbiety i Tomasza Dembek w punkcie 6.1 przewiduje 
usunięcie czarnej malatury i powrót do pierwotnej barwy: drewno dębowe bejcowane i politurowane. 
ZałoŜenie rodzi niebezpieczeństwo: brak moŜliwości jednolitego wyglądu całej powierzchni boazerii                
/wyplamienia/. 
w sytuacji zastanej – czarna olejna malatura częściowo połoŜona jest na powierzchni politurowanej, a 
częściowo głęboko osadzona w porach dębiny – nie jest moŜliwe uzyskanie jednolitej kolorystycznie 
powierzchni boazerii; zawsze pozostaną miejsca ze strukturalnie osadzonymi resztami czarnej farby. Te 
pozostałości moŜna usunąć tylko przy głębokim cyklinowaniu powierzchni drewna – a w przypadku 
snycerki nie jest to moŜliwe. 
Pytanie: czy w tej sytuacji istnieje moŜliwość przyjęcia kolorystyki bardzo ciemnego dębu? 
/kilkakrotne bejcowanie – co zminimalizuje efekt wyplamień/”. 
 
 
Odpowiedź 
W dniu 8 maja na wniosek Zamawiającego została zwołana komisja konserwatorska z udziałem: 
- inspektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ds. zabytków   nieruchomych 
- inspektorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków ds. zabytków ruchomych 
- pracownika Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 
- autorów programu prac konserwatorskich. 
Z posiedzenia komisji został spisany protokół z kontroli obiektu zabytkowego w którym zapisano: 
1. Stwierdzono, Ŝe opracowany program w sposób prawidłowy określa technologię 

konserwatorską renowacji elementów drewnianych wystroju wnętrza 
2. komisja negatywnie zaopiniowała postępowanie konserwatorskie zaproponowane w piśmie 

firmy ... 
 

W związku z powyŜszym w realizacji zamówienia będzie obowiązywała technologia renowacji 
elementów wystroju podana w programie prac konserwatorskich autorstwa ElŜbiety i Tomasza 
Dembek. 
Protokół z kontroli obiektu zabytkowego jest do wglądu w Dziale Budowlano Remontowym 
Politechniki Gdańskiej.    

 
 


