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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gdańsk, dnia 22.02.2011 r. 
 

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  CRZP ZP/30/055/R/11 

 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont kapitalny z modernizacją Audytorium nr 1                      
i zespołu szatni w  budynku WETiI Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego 
przy ul. Siedlickiej 5a w Gdańsku-Wrzeszczu  

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 15.02.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie: 

„Bardzo proszę o przedłożenie na stronie internetowej opisu do projektu architektury wnętrz 
remontu kapitalnego audytorium nr 1 oraz zespołu pomieszczeń szatni w budynku WETiI 
Politechniki Gdańskiej. 
Ponadto proszę o sprecyzowanie rodzaju tapicerki, która ma zostać użyta na fotelach                  
w pomieszczeniu audytorium. Czy należy przyjąć do wyceny tapicerkę o wytrzymałości 100 000 
cykli w skali Martindal’e, skład 95 % wełna 5 % poliamid czy tapicerkę o wytrzymałości 4000 
cykli, z pianką 100 % poliester? Oba opisy znajdują się na rysunku nr 004 projektu 
architektury wnętrz „Budynek – Audytorium nr 1”. 
Jaką ilość foteli należy przyjąć do wyceny? 192 wg części rysunkowej czy 201 zgodnie                 
z opisem technicznym projektu wykonawczego remontu kapitalnego nr 1 w budynku WETiI 
Politechniki Gdańskiej? 
Czy fotel dla wykładowcy jest objęty zakresem zamówienia?  

 
 

Odpowiedź: 

Opisy do architektury wnętrz - wszystkie dane techniczne, materiałowe i kolorystyczne zawarte są                
w załączonych rysunkach w części architektura wnętrz. 

Tapicerka foteli o wytrzymałości 100 000 cykli w skali MARTINDAL’E, skład 95% wełna, 5% poliamid, 
gramatura tapicerki 530g/mb. 
Fotel wykładowcy i fotel w reżyserni wykonane w tapicerce identycznej jak fotele audytoryjne. 
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Miejsc siedzących jest 192 i tyle należy przyjąć do wyceny. Wykazana w opisie 201 miejsc jest                     
to maksymalna liczba osób w sali łącznie z niepełnosprawnymi [ 8 miejsc] i wykładowcą [ 1 miejsce]. 
Fotel wykładowcy i fotel w reżyserni są objęte zamówieniem. 
 
 


