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P O L I T E C H N I K A   G D A Ń S K A 
Dział Zamówień Publicznych 

ul. G. Narutowicza 11/12      80-233 Gdańsk–Wrzeszcz 
tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl 

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

Gdańsk, dnia 02.03.2011 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 22.02.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie: 

(1) „Jaki rodzaj paneli akustycznych należy zastosować na ścianach pomieszczeń nr 37, 41           
wg rysunku nr 1/1 rzut parteru projektu budowlano-wykonawczego „Remont kapitalny 
Audytorium nr 1 oraz zespołu pomieszczeń szatni w budynku WETiI Politechniki 
Gdańskiej”? 
 
(2) Czy przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż ekranów akustycznych oraz 
wyposażenia systemu audiowizualnego? 
 
(3) Bardzo proszę o określenie parametrów wykładziny kauczukowej oraz wykładziny 
dywanopodobnej oraz wykładziny PCV, które należy zastosować w audytorium oraz 
pomieszczeniach szatni. Czy we wszystkich pomieszczeniach przewiduje się wymianę 
wykładzin? 
 
(4) Jakie lustro należy zastosować w holu szatni – proszę o określenie dokładniejszych 
parametrów (grubość, faza)” 
 
Odpowiedź: 
(1)   W pomieszczeniach nr 37 oraz nr 41 należy zastosować ten sam rodzaj paneli   akustycznych 

co na tylnej ścianie pomieszczenia nr 37/41 (audytorium). 
      Parametry: 
      PANEL_3 – panel akustyczny ścienny z płyty wiórowo-gipsowej gr. 12,6 mm. 
      Perforowany, perforacja ciągła, okrągła Ø= 5mm. Stopień perforacji 24%.  
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      Fornirowany – fornir modyfikowany, kolor brzoza. 
      Sufit w pomieszczeniach nr 37 oraz nr 41 – sufit podwieszony modułowy 60x60cm, 
      krawędź z ukrytym stelażem, całość w systemie producenta. 
      Sufit dźwiękochłonny w klasie A. 
 

(2)  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż ekranów akustycznych. 
      Wyposażenie systemu audiowizualnego nie jest objęte zamówieniem. 
 
(3)  TAK, wymianę wykładzin przewiduje się we wszystkich pomieszczeniach. 
     Rodzaje wykończenia posadzek: 
     
     AUDYTORIUM NR 1 
 
     WYKŁADZINA KAUCZUKOWA – 276,0 m2 

-  pom. nr 37/41, 37a, 37b, 41a, 35, 37, 41, 43, 41b 
parametry: wykładzina z rolki, homogeniczna wykładzina kauczukowa, bez dodatku   pcv 
o grubości 3,0 mm, akustyka 9 db, trudnozapalna Bfl-s1, zabezpieczona fabryczną 
powłoką PRO, klasyfikacja użytkowa 34/43. Kolor jasnoszary z delikatnym wzorem w 
postaci nieregularnych, cienkich linii. Wzór do uzgodnienia w nadzorze 

 
WYKŁADZINA DYWANOWA – 41,4 m2 
–  pom. nr 39, 41c 

parametry: wykładzina dywanowa w płytkach na podkładzie tekstylnym bez udziału   
bitumu i pcv o strukturze pętelkowej, gramatura min. 550 g/m2, skład runa 100% PA 
barwiony na wskroś, akustyka 25 db. Kolor jednolity jasnoszary. 

 
POSADZKA BETONOWA – 199,2 m2 
–  pom. nr -4, komora nawiewna audytorium (pod widownią) 
    parametry: 
    malowana farbą do betonu, odporna na ścieranie, łatwozmywalna, kolor szary 

 
   SZATNIA 
 

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA – 146,6 m2 
–  pom. 026a, 026b, 026c, 031 

parametry: wykładzina z rolki, homogeniczna wykładzina kauczukowa, bez dodatku pcv 
o grubości 3,0 mm, akustyka 9 db, trudnozapalna Bfl-s1, zabezpieczona fabryczną 
powłoką PRO, klasyfikacja użytkowa 34/43. Kolor jasnoszary z delikatnym wzorem w 
postaci nieregularnych, cienkich linii. Wzór do uzgodnienia w nadzorze 

    
PŁYTKI PODŁOGOWE GRESOWE– 102,2 m2 
parametry: kolor szary identyczny ze stosowanym na obiekcie, na parterze, w strefie 
wejściowej. Skuteczność antypoślizgowa (grupa) R9, klasa ścieralności 5. Wymiar       
40x40cm, kolor jednolity, kalibrowany, krawędzie delikatnie frazowane. Grubość 9mm. 

 
(4)  Lustro ze szkła hartowanego, gr. 10mm. Krawędź szlif z polerem 
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Ponadto w zawiązku z uszczegółowieniem danych dot. rodzaju wykończenia posadzek, Zamawiający    
w załączeniu przekazuje zaktualizowane rysunki: 

� 2 PBW rys 001 rzut piwnicy audytorium  
� 3 PBW rys 002 rzut parteru audytorium  
� 3 PBW rys 001 rzut piwnicy szatnia  


