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Gdańsk, dnia 21.10.2010 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 20.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
(30) Zapytania 

1. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe platforma aukcji elektronicznych dopuszcza podpisy wydawane 
przez następujące centra certyfikacyjne: Sigilum, Certum i KIR (w SIWZ, w rozdziale XIV pkt 7 
mowa jest o Centrum). 

2. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót z przedstawioną podstawą wyceny w postaci 
KNRów. Opisy poszczególnych pozycji sugerują, Ŝe przedmiar robót został wykonany w 
oparciu o powszechnie znane katalogi nakładów rzeczowych, zaś udostępniony przedmiar w 
wersji PDF ich nie ujawnia (zamiast tego jest widoczna pusta kolumna „Nr spec. techn.”). 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w formie elektronicznej (*.ath). 

3. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wyceny pozycji kosztorysowych sposobem 
uproszczonym i czy w związku z tym w przypadku wygrania przetargu dopuści moŜliwość 
dołączenia do umowy kosztorysu ofertowego z pozycjami uproszczonymi (a więc bez 
wyodrębnienia robocizny, materiałów i sprzętu) ? 

 
 

Odpowiedzi 

Pkt 1 
Platforma aukcji elektronicznych dopuszcza podpisy wydawane przez następujące centra 
certyfikacyjne: Sigilum, Certum i KIR.  
W pkt 7 rozdziału XIV „Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej” SIWZ, wkradł się błąd powinno być: Certum. 
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Pkt 2 
Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót z przedstawioną podstawą wyceny w postaci 
KNRów oraz nie udostępni przedmiarów robót w formie elektronicznej  (*.ath). 
 
Pkt 3 
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości wykonania wyceny pozycji kosztorysowych sposobem 
uproszczonym. 

 

 


