
 

                                                                                                    Gdańsk, 23.12.2009 r. 
 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania ZP 1301//014/R/09 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: wykonanie prac remontowych w budynku WEiA znajdującym 
się przy ul. Narutowicza 11/12. 

 
Zamawiający informuje, Ŝe w dniach 18.12. i 21. 12. 2009 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

Pytanie 

1. Moje wątpliwości odnoszą się do 75,107,108,109 pozycji z przedmiaru. Podczas wizji lokalnej, 
która odbyła się w dniu 17.12.2009, stwierdziłam, iŜ: 
-stan drzwi jest na tyle zły, Ŝe nie nadają się do renowacji (poz.75), 
-lastrykowa posadzka nie nadaje się do renowacji (poz107,108,109). 
Jakie jest stanowisko inwestora względem powyŜszych uwag? 

Odpowiedź 

1. a) Dotyczy poz. 75 – remont drzwi.  
 
Inwestor nie przewiduje wymiany drzwi wahadłowych. 
Drzwi naleŜy wyremontować zgodnie z opisem zawartym w pozycji kosztorysowej.                                                                                               

  
       b) Dotyczy poz. 107,108,109 – posadzka lastriko. 

 
Posadzkę naleŜy umyć mechanicznie z zastosowaniem środka do mycia posadzek lastriko, 
uzupełnić drobne ubytki np. jednym z preparatów do uzupełniania ubytków w podłoŜach z 
kamieni naturalnych ( z przeszlifowaniem uzupełnień) i zaimpregnować preparatem 
konserwującym ( nabłyszczającym, ułatwiającym utrzymanie w czystości, o właściwościach 
antypoślizgowych).  

Pytanie 

2. Proszę o sprecyzowanie rys. oraz opis drzwi zewnętrznych D2 – w udostępnionej dokumentacji 
występuje rozbieŜność pomiędzy opisem a rysunkiem. 
Czy drzwi  D1 mają być wyposaŜone w 2 zamki ? w dok. - brak opisu. 

Odpowiedź 

 
2.    Drzwi D1 i D2 naleŜy wykonać zgodnie z opisem w pozycjach kosztorysowych – tzn. zamontować     
       po  2 zamki – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
       Załączone rysunki są  wytycznymi  jak mają   wyglądać nowe drzwi.  Z rysunków  nie  wynika, czy    
       drzwi  mają  posiadać  jeden,  czy  dwa  zamki. Projekt   budowlany  wymiany  stolarki  okiennej  i   
       drzwiowej w budynku  WEiA  PG  był opracowywany dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
       w Gdańsku i nie wymagał określenia ilości zamków. 
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