
 

                                                                                                    Gdańsk, 29.12.2009 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 22.12. i 23. 12. 2009 r. wpłynęły kolejne zapytania dotyczące 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

Pytanie 

1. Proszę o  przedstawienie  projektu dotyczącego instalacji wentylacji i klimatyzacji  ze wskazaniem    
      rozmieszczenia w pomieszczeniu E07 klimatyzatora oraz wprowadzenie instalacji  odprowadzenia    
      skroplin (wraz z wymiarami). 

               Na przedstawionych rysunkach nie ma wskazanego pomieszczenie E07 w związku z powyŜszym   
               Wykonawca  nie   moŜe   zweryfikować   powyŜszego   zakresu   prac  z   załączonym   do  SIWZ   
               przedmiarem robót działu 6 wentylacja mechaniczna.  

Odpowiedź 

1. W odpowiedzi Zamawiający przedstawia schemat rozmieszczenia instalacji wentylacji i klimatyzacji 
w pomieszczeniu E07 w formie załącznika. 
Zakres robót zgodnie z przedmiarem. 

Pytanie 

2. Z rysunku projektowanych drzwi D2 wynika, Ŝe mają być jednoskrzydłowe drewniane natomiast  ze  
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Ŝe drzwi te mają być metalowe 
dwuskrzydłowe. 
Prosząc w  poprzednim zapytaniu o  rysunek oraz opis  drzwi zewnętrznych D2 miałam na uwadze 
powyŜsze   rozbieŜności, a  nie fakt, Ŝe z rysunku  nie  wynika jaki  ma  być  zainstalowany  zamek. 
Pytanie o zamek dotyczyło drzwi D1, gdyŜ w całej dokumentacji brak na ten temat informacji. 
Wykonanie drzwi zgodnie z opisem w pozycjach kosztorysowych jest niemoŜliwe poniewaŜ nie 
zawierają one takowego opisu. Drzwi wyceniamy na podstawie rysunków oraz opisów dlatego 
zwracam się z powtórną prośbą o sprecyzowanie informacji odnośnie drzwi D2. Z uwagi na 
powyŜsze nieścisłości oraz na fakt, iŜ zaplanowany termin składania ofert przypada na okres 
między świąteczny zwracam się z prośbą o przedłuŜenie terminu składania ofert. 
Proszę o szybką odpowiedź. 

Odpowiedź 

2. Drzwi  D2  naleŜy  wykonać jako  metalowe  dwuskrzydłowe  z  naświetlem, zewnętrzne  z  izolacją   
termiczną, odporne na warunki atmosferyczne, wyposaŜone w 2 zamki i samozamykacz (opis w 
przedmiarze – zestawienie materiałów), zgodnie z rys. 31d – jak drzwi istniejące. 
Decyzją Zamawiającego zostały zmienione projektowane drzwi drewniane jednoskrzydłowe na 
drzwi metalowe dwuskrzydłowe (wygląd jak drzwi istniejące). 
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