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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 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 07.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
(4) Zapytania 

1. Do Umowy 
1.1. § 3 ust. 1 i 2 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, Ŝe w przypadku zmiany stawki podatki VAT 
wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulegnie 
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT ? 

1.2. § 3 ust. 4 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, Ŝe na skutek sytuacji niemoŜliwych do 
przewidzenia opisanych w tym ustępie wynagrodzenie moŜe ulec zmianie za zgodą 
obu stron. 

1.3. w zw. z z § 6.2 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, Ŝe inspektorzy nadzoru będą dokonywać 
odbiorów częściowych – „rzeczowo-finansowych” wykonanych robót w terminie do 
7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 
  

2. Do dokumentacji 
2.1. Architektura – Stolarka drzwiowa, pytania dotyczące zestawienia rys. A17. 

2.1.1. Drzwi D01”, D02” – w zestawieniu brak odporności EI30, natomiast w opisie w 
uwagach pojawia się odporność EI30. Czy wymienione drzwi mają posiadać 
odporność EI30 ? 

2.1.2. 2 Drzwi D10 suma wynosi 1 sztuka. W projekcie występują 2 sztuki. Prosimy o 
korektę w zestawieniu. 
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2.1.3. Drzwi D20, na schemacie drzwi zaznaczono odporność EI30, natomiast brak 

odporności w tabeli ze szczegółowym opisem tych drzwi. Czy wymienione drzwi 
mają posiadać odporność EI30 ? 

2.1.4. Drzwi D22 na schemacie drzwi zaznaczono EI60, w tabeli widnieje opis EI30. Jaka 
odporność mają mieć drzwi D22 ? 

2.1.5. Drzwi D24 na schemacie drzwi zaznaczono EI30, w tabeli brak opisu o odporności 
EI. Prosimy o wyjaśnienie. 

 
Odpowiedzi 

Pkt 1 Do Umowy 

1.1.  
Zamawiający nie przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w związku z przewidywaną 
zmianą stawki podatku od towarów i usług. Cena oferty w formularzu oferty oraz kwota 
wynagrodzenia Wykonawcy w umowie są kwotami brutto.  
 
1.2. 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe zgodnie z §3 ust. 4 wzoru umowy skutkiem wystąpienia sytuacji 
niemoŜliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy wynikających  
z zastosowania robót zamiennych lub zaniechanych moŜe być obniŜenie wynagrodzenia. 
Wprowadzenie robót zaniechanych lub zamiennych moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyraŜoną w formie aneksu do umowy; 

 
 
1.3. 

 Zamawiający wyjaśnia, Ŝe §8 wzoru umowy dotyczy wyłącznie odbioru końcowego. Kwestie 
 odbioru częściowego zostały określone w §6 ust. 2 wzoru umowy. 

   
 
Pkt 2 Do Dokumentacji 

2.1. 

2.1.1. Drzwi D01``, D02`` -   brak wymagań dotyczących odporności ogniowej.  
2.1.2. Drzwi D10  w projekcie występują 2 szt. drzwi – taką ilość przyjąć do wyceny.   
2.1.3. Drzwi D20  mają  odporność ogniową EI30.  
2.1.4. Drzwi D22 mają odporność ogniową   EI60. 
2.1.5. Drzwi D24 mają odporność ogniową EI30 .  
 
 


