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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 27.10.2010 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 19.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
(24) Zapytania 

1. Czy odbojnice przy ścianach w garaŜu są przedmiotem przetargu, jeśli tak to wobec braku 
informacji w  dokumentacji prosimy o podanie ich ilości. 

2. Czy oznakowanie poziome (oznaczenie miejsc parkingowych, dróg ppoŜ., stanowisk dla osób 
niepełnosprawnych itp.), oraz pionowe (znaki drogowe itp.) są przedmiotem przetargu, jeśli 
tak to prosimy o udostępnienie projektu organizacji ruchu dla garaŜu. 

3. Czy lustra wychylne (4 szt.) w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych są przedmiotem 
przetargu ? 

 
Odpowiedzi 

Pkt 1. 
Zgodnie z rysunkiem  Aw/ 10 i rysunkiem Aw/11  projektu Architektura – „Projekt aranŜacji i 
kolorystyki pomieszczeń...”na ścianach  malowane są pasy ostrzegawcze o szerokości 30cm 
malowane naprzemiennie Ŝółtą i czerwoną farbą.  Nie przewidujemy na ścianach w garaŜu 
odbojnic. 
 
Pkt 2. 
Miejsca parkingowe, stanowiska dla niepełnosprawnych, znaki poziome na posadzkach w garaŜu 
wykonać naleŜy zgodnie z  rysunkami  Aw/ 10 i Aw/11  projektu Architektura – „Projekt aranŜacji i 
kolorystyki pomieszczeń...”. 
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Pkt 3. 
Lustra nad umywalkami wykonać zgodnie  z opisem w pkt 5.4.1  projekt wykonawczy 
„Architektura-projekt aranŜacji i kolorystyki pomieszczeń reprezentacyjnych, ogólnych i 
audytorium”  oraz zapisem w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - 
część II B pkt 1.8.2. W zapisie STWIORB  Część I -Ogólna pkt 3.2.5. podano, Ŝe lustra naleŜy 
uwzględnić w cenie oferty jako roboty towarzyszące. 

 


