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Gdańsk, dnia 14.10.2010 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 11.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

 (8) Zapytania 

 „1. Proszę o udostępnienie rys. A17 „Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej” w wersji czytelnej   
     (np. dwg), gdyŜ w udostępnionym pliku pdf nie moŜna odczytać informacji i cyfr nawet  
     w duŜym przybliŜeniu. 
2.  Proszę o sprecyzowanie jakiej odporności ma być brama p.poŜ.; wg zestawienia jest EI60,  
     wg rysunków rzutu kondygnacji – 1 oraz przekroju C-C jest EI30. 
3.  Proszę o podanie ilości wykonania lokalnej wymiany gruntów wg informacji w Specyfikacji  
     Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót branŜy budowlanej pkt 1.1.1 
     Przygotowanie terenu. Brak takiej pozycji w przedmiarze inwestora. 

Odpowiedzi 

Pkt1. 
Dodatkowo zamieszczony został rysunek „Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej” w  podziale na 
części, aby poprawić czytelność opisów.  

Pkt.2. 
Brama p.poŜ. ma mieć odporność  ogniową EI60 jak w zestawieniu stolarki. 

Pkt.3. 
JeŜeli w trakcie wykonywania wykopów pod obiekt wystąpią grunty odmienne od przyjętych w 
dokumentacji Wykonawca postąpi zgodnie z zaleceniem  STWiORB Część II B pkt. 1.1.1. 
Sporządzenie kompletnego przedmiaru dla wyceny robót naleŜy do Wykonawcy. Zgodnie z 
zapisem w SIWZ  Zamawiający przekazał przedmiar robót wyłącznie dla ułatwienia pracy 
Wykonawcy. 

 

 


