
 

  

 

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.                               

Wartość dofinansowania – 64 680 000 zł. nr umowy:  UDA-POIS.13.01-017/08-00 

P O L I T E C H N I K A   G D A Ń S K A 
Dział Inwestycji i Remontów 

ul. G. Narutowicza 11/12      80-233 Gdańsk–Wrzeszcz 
tel. 48 58 347-27-38, fax 48 58 347-21-41, e-mail: remont@pg.gda.pl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gdańsk, dnia 12.10.2010 r. 
 
 

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  CRZP ZP/438/047/R/10 

 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę obiektu Centrum Nanotechnologii Politechniki 
Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12 wraz 
z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu 

 
 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 07.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
(6) Zapytania 

1. Proszę o wyjaśnienie czy pozycja 22 „Fotele audytoryjne z zamontowanym pulpitem do 
pisania” w ilości 144 sztuki z przedmiaru robót Tabela wyposaŜenia wnętrz” oraz 
pozycja 265 „Dostarczenie i montaŜ foteli ze składanymi pulpitami widowni Sali 
audytoryjnej„ w ilości 146 z przedmiaru robót „Roboty ogólnobudowlane” podlegają 
wycenie. Czy pozycje te nie dublują się i nie naleŜałoby wycenić tylko jedną z tych 
pozycji. 

2. Proszę o wyjaśnienie czy pozycje od 264 do 271 elementu „wyposaŜenie montowalne”   
z przedmiaru ogólnobudowlanego naleŜy wycenić, gdyŜ w SIWZ istnieje zapis o wycenie 
z wyposaŜenia meblowego wyłącznie krzesełek w audytorium. 

3. Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych gruntu umoŜliwiających 
zaprojektowanie i wycenę: odwodnienia i zabezpieczenia wykopu ściankami szczelnymi, 
o których wspomniano w opisie i przedmiarze. 

4. Prosimy o udostępnienie nowej wersji rysunków elewacji budynku, gdyŜ istnieje 
problem z ich otwarciem o wydrukowaniem. 

5. Czy Inwestor będzie wymagał, aby kosztorysy ofertowe, które naleŜy przedstawić 
dopiero przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą (a nie załączone do oferty) 
były spójne z udostępnionymi przedmiarami. Czy Wykonawca moŜe dokonywać zmian w 
przedmiarach, tzn. dopisywać pozycje, zmieniać istniejące pozycje, itp. ? 

6. Proszę o podanie, czy naleŜy wyceniać blaty pod umywalki. JeŜeli tak to proszę o 
sprecyzowanie rodzaju blatów, gdyŜ istnieje rozbieŜność w dokumentacji pomiędzy 
opisem do projektu aranŜacji i kolorystyki a  STWiORB. 
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Odpowiedzi 

Pkt 1 
Zgodnie z zapisem pkt III SIWZ  z wyposaŜenia meblowego określonego w „Projekcie 
wykonawczym – „Architektura – projekt aranŜacji i kolorystyki pomieszczeń reprezentacyjnych, 
ogólnych i audytorium” naleŜy uwzględnić w ofercie wyłącznie krzesełka w Audytorium 3/11. Na 
rysunku Aw/02 dokładnie opisano materiał z jakiego naleŜy je wykonać i podano  ilość: 144szt. 
Pozostałe wyposaŜenie  nie jest objęte tym postępowaniem. 
Ponadto Wykonawca w cenie oferty uwzględni wykonanie w Audytorium 3/11 rolet 
zaciemniających wraz z ich zasilaniem elektrycznym oraz sterowanych z punktu STS sterowania 
oświetleniem. Rolety mają być dostosowane do wymiarów okien O10 z materiału minimum trudno 
zapalnego. 
 
Pkt 2 
Odpowiedź w punkcie jak wyŜej nr 1. 
 
Pkt 3 
W załączeniu zamieszczamy „Dokumentację o warunkach gruntowo-wodnych podłoŜa na terenie 
dz. Nr 618 dla projektu budowy obiektów Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej przy                          
ul. G. Narutowicza w Gdańsku, woj. Pomorskie”. 
 
Pkt 4 
Zamieszczamy rysunki  elewacji o zmniejszonej pojemności MB oraz  osobno opisy z rysunków  
elewacji aby poprawić ich czytelność. 
 
Pkt 5 
Kosztorysy ofertowe Wykonawca obowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania 
umowy. Załączone przez Zamawiającego przedmiary robót są wyłącznie materiałem 
pomocniczym. Wykonawca moŜe sporządzić swój przedmiar robót i na jego podstawie sporządzić 
kosztorysy. Kosztorysy ofertowe, które posłuŜyły Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty muszą 
obejmować swą wyceną wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Opis sposobu obliczenia podaje pkt XII SIWZ.  
 
Pkt 6 
W cenie oferty uwzględnić  blaty pod umywalki– blaty wykonać z kamienia odpornego na 
odbarwienia i konstrukcji nośnej opartej na podłodze zgodnie z zapisem STWIORB część II B pkt 
1.8.3  
 
 


