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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 18.10.2010 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 12.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
(9) Zapytania 

Prosimy o dodatkowe wyjaśnienia do SIWZ: 
1. Do Umowy 

1.1. czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od 
daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy? 

1.2. §8 ust. 8 
1.2.1. czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez 

Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym moŜliwości technologiczne i reguły 
sztuki budowlanej? 

1.3. §11; kary umowne 
(1) 0,3% wartości umowy za kaŜdy dzień opóźnienia terminu zakończenia przedmiotu 

umowy 
czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyŜszym niŜ 0,01% – 
0,05% za kaŜdy dzień zwłoki? 

(2) 0,1% wartości umowy za kaŜdy dzień opóźnienia za nieterminowe usuwanie usterek 
stwierdzonych podczas odbioru, w ramach gwarancji bądź rękojmi 
czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyŜszym niŜ 0,01% – 
0,05% za kaŜdy dzień zwłoki? 

(3) 20% wartości umowy tytułem kary umownej za odstąpienie od niniejszej umowy 
przez jedną ze stron zapłaci drugiej stronie strona, która odpowiada za przyczyny 
odstąpienia 
czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kary z tytułu odstąpienia od Umowy w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego? 

(4) czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% 
wynagrodzenia netto?, 
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(5) czy Zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” – które moŜe nie wynikać 
z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez 
Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – która 
jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje 
powinien ponosić Wykonawca, analogicznie do kary za zwłokę płaconej przez 
Zamawiającego?;  

(6) czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: Wykonawca płaci kary za opóźnienie 
z winy Wykonawcy? 

 
2. Do dokumentacji 

2.1. Konstrukcja 
2.1.1. -/ na rys. K/4/7 widoczny jest mur oporowy w przekroju, którego nie ma na rys. 

szczegółu? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru. 
2.1.2. -/ na rys. K/5/8 widoczna jest płyta betonowa gr.15cm – rampa na gruncie która 

nie jest uwzględniona w obmiarze (Beton, stal). 
2.1.3. W których stykach ściana- słup itp. naleŜy zastosować zbrojenie  odgięte lub 

comaxy? Brak danych w dokumentacji. 
2.1.4. Płyta fundamentowa - w zestawieniach nie uwzględniono: 

� zbrojenia przypadającego na zakłady. W projekcie podano długości zbrojenia 
głównego w mb. Dla  płyty fundamentowej budynku Dydaktycznego i GaraŜu 
zbrojenie zakładów wynosi odpowiednio 2,702t i 3,775t .  

� Brak dodatkowego zbrojenia tj. dystansy (wg normy 4szt. na m2). Dla budynku 
Dydaktycznego i GaraŜu wynosi odpowiednio: 2,856t i 3,536t. 

� Dla budynku Dydaktycznego nie uwzględniono dodatkowego zbrojenia dla detalu 
II tj. zbrojenie podano w płaszczyźnie poziomej nie uwzględniając spadku płyty 
fundamentowej. Brakuje 1,188t stali. 

 
Odpowiedzi 

1. Do Umowy 

Pkt 1. 1.  
Zamawiający nie akceptuje prawa Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty 
wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy. 
 
Pkt 1.2.  
Zamawiający nie akceptuje usuwania wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego  
z Wykonawcą, uwzględniającym moŜliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. Zapis §8 
ust. 8 pozostaje niezmieniony. 
 
Pkt 1.3.  
a) Zamawiający nieakceptuje ustalenia kary na poziomie niewyŜszym niŜ 0,01% – 0,05% za 

kaŜdy dzień zwłoki. Zapis §11 ust. 1 pozostaje niezmieniony; 
b) Zamawiający nie akceptuje ustalenia kary za poziomie niewyŜszym niŜ 0,01% – 0,05% za 

kaŜdy dzień zwłoki. Zapis § 11 ust. 2 pozostaje niezmieniony; 
c) Zamawiający nie akceptuje ustanowienia kary z tytułu odstąpienia od Umowy  

w wysokości 10% wynagrodzenia netto; 
d) Zamawiający nie akceptuje ustalenia limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% 

wynagrodzenia netto; 
e) Zamawiający nie akceptuje zastąpienia słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”. 
f) Zamawiający nie akceptuje doprecyzowania: Wykonawca płaci kary za opóźnienie z winy 

Wykonawcy. 



 

  

 

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 
3

 
2. Do dokumentacji 

2.1. Konstrukcja 

Pkt 2.1.1.  
Na rysunku K/4/7 występuje mur betonowy. Z fundamentu naleŜy wypuścić startery wysokości 
40cm z prętów Φ 10 w ilości 4szt/mb. 
 
Pkt 2.1.2. 
Widoczna płyta betonowa gr 15cm – rampa na gruncie jest uwzględniona w pozycjach 56 i 73 
przedmiaru. 
 
Pkt 2.1.3. 
Dokumentacja pokazuje te elementy. 
 
Pkt 2.1.4. 
Norma PN-B-03264 i inne normy związane nie podają konieczności pokazania w projekcie dodatku 
stali na zakłady.  Norma dopuszcza kilka róŜnych połączeń i dla kaŜdego z nich jest inna wielkość  
poczynając od „0”. Oferent w swojej ofercie powinien przyjąć pewien sposób „zakładów” i doliczyć 
wynikającą wielkość do swojej oferty. 
Projekt nie uwzględnia spadku płyty. Do oferty naleŜy doliczyć 1,188ton stali.   
 


