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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 28.10.2010 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 15.10.2010 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania od 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
(19) Zapytania 

1. Prosimy o podanie źródeł finansowania przedmiotowego Zadania 
2. Prosimy o podanie wzoru zapisów Umowy Ubezpieczenia przywołanej w Par. 12, a takŜe 

wykreślenie z Par. 12 pkt 3 „…będą zawierać zrzeczenie się przez ubezpieczyciela wszelkich 
ewentualnych roszczeń regresowych w stosunku do Zamawiającego, przedstawiciela 
Zamawiającego i ich pracowników…” 

3. BranŜa elektryczna - brak umiejscowienia następujących opraw w projekcie zgodnie z legendą 
opraw: 
− poz. 1 - oprawa wstropowa świecąca światłem pośrednim do świetlówek kompaktowych 

ze statecznikiem EVG 
− poz. 8 - oprawa wstropowa kloszem mlecznym D-O i statecznikiem elektronicznym EVG  
− poz. 9 - oprawa wstropowa kloszem mlecznym D-O i statecznikiem elektronicznym EVG 

wersja awaryjna AW 
− poz. 10 - oprawa wstropowa kloszem mlecznym D-O i statecznikiem elektronicznym EVG 
− poz. 11 - oprawa wstropowa kloszem mlecznym D-O i statecznikiem elektronicznym EVG 

wersja awaryjna AW 
− poz. 29 - oprawa symetryczna zawieszona z rastrem lamelkowym i statecznikiem 

elektronicznym EVG 
− poz. 40 - oprawa podłogowa; regulowana z odbłyśnikiem parabolicznym świecąca w dół 

oraz świetlówką T5 z odbłyśnikiem aluminiowym ; z układem DIM 
4. BranŜa elektryczna - rozbieŜność w wymiarach bednarki pod obróbką blacharską dachu: 25x4, 

20x3 - który wymiar jest prawidłowy 
5. brak w projekcie tras koryt kablowych o wytrzymałości ogniowej dla kabli niepalnych 
6. brak umiejscowienia w projekcie "Listwy 3-komorowej" 
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7. brak w projekcie przejść instalacji elektrycznych i teletechnicznych pomiędzy kondygnacjami 

np. szacht instalacyjny 
8. brak w legendy do oznaczenia linii zygzakowej na rysunku E94 w pom. 2/02, 2/15, 2/13, 2/10 
 

Odpowiedzi 

Pkt 1 
Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest 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 
 
Pkt 2 
Zamawiający nie przedstawi wzoru zapisów umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 12. Umowa 
i polisy są zawarte między Wykonawcą a firmą ubezpieczeniową.  
Z pkt 3 § 12 nie zostanie wykreślony zapis „ ... będą zawierać zrzeczenie się przez ubezpieczyciela 
wszelkich ewentualnych roszczeń regresowych w stosunku do Zamawiającego, przedstawiciela 
Zamawiającego i ich pracowników ...” 
 
Pkt 3 
1. Oprawa z poz. nr 1  wg legendy opraw występuje w pomieszczeniach toalet  na poziomie +2; 

+1; parterze; -2.  
2. Oprawa z poz. nr 8 występuje w korytarzach na poziomie +2 i -2; 
3. Oprawa z poz. nr 9 występuje w korytarzach na poziomie +2 i -2 (oprawa awaryjna oznaczona 

jest symbolem AW); 
4. Oprawa z poz. nr 10 występuje w korytarzach na poziomie +2; 
5. Oprawa z poz. nr 11 występuje w korytarzach na poziomie +2 (oprawa awaryjna oznaczona 

jest symbolem AW); 
6. Oprawa z poz. nr 29 występuje w pomieszczeniu nr 2/07 na parterze. 
7. Oprawa z poz. nr 40 występuje na parterze w pom. nr 2/14 ( 2 szt.) 
 
Pkt 4 

 Na dachu pod obróbką blacharską naleŜy stosować bednarkę 20x3. 
 

Pkt 5 
 Nie projektuje się wydzielonych koryt dla kabli niepalnych. 

 
Pkt 6 

 Listwa 3 komorowa występuje w pomieszczeniach nr  2/02; 2/10; 2/13; 2/15 (rysunek nr E94). 
 
Pkt 7 
Lokalizacja przejść przez ściany i stropy z lokalizacją szachów  - w miejscach prowadzenia 
instalacji (wg planów instalacji elektrycznych i teletechnicznych). 

 Lokalizacją szachów elektrycznych i teletechnicznych umieszczona jest w projekcie budowlanym. 
 
Pkt 8 

 Linia zygzakowata na rysunku nr E94 w pomieszczeniach nr 2/02; 2/10; 2/13; 2/15 oznacza listwę  
 3 komorową. 

 
 

 


