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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 08.03.2011 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 03.03.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytania: 

1. Bardzo proszę o uzupełnienie opisu do projektu architektury wnętrza, schematów, 
rysunków fotela wykładowcy i fotela w reżyserni z określeniem parametrów tapicerki. 
Ponadto o opisie nie ma rozwiązania mocowań foteli audytoryjnych do podłoża. 

2. W przedmiarze Inwestorskim zastały pominięte rolety materiałowe z kasetą                          
i prowadnicami R1, Architektura – audytorium zestawieniowe stolarki i ślusarki.             
Czy w/w rolety należą wycenić do przedmiotu zamówienia. Jeśli tak to proszę określić 
charakterystykę materiału tzn. stopień łatwopalności itp. 
Czy inwestor zgadza się na zmianę odcienia koloru odnośnie wykonania rolet 
aluminiowych systemowych, montowanych w szatni na; RAL 9006? 

3. Proszę o uzupełnienie rzutów, przekrojów daszku szklanego montowanego nad 
wejściem. 

4. Blat szatniowy z płyty granitowej gr 3 cm; Proszę określić kolorystykę. Czy ma to być 
Yellow rock, czy czary Bowór, a może jakiś inny? 

5. Czy żaluzje do czerpni wentylacji mają być sterowane? Jeśli tak to w jaki sposób? 
6. Wykonawca ma zastrzeżenia co do bezpieczeństwa Balustrady (B1) odnośnie ilości 

wykorzystanych prętów poziomych. Proponujemy zwiększenie ilości prętów poziomych        
z rurek stalowych fi 14, do 7 sztuk pomiędzy słupkami. 
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Odpowiedzi: 
1. W dniu 03.03.2011 r. udzielono odpowiedzi na  pytanie dotyczące parametrów tapicerki 

[pytanie z dnia 22.02.2011 r. odpowiedź zamieszczono na stronie www.dzp.pg.gda.pl 
03.03.2011 r.]. Fotel wykładowcy i w reżyserni jako typowy fotel komputerowy: obrotowy                
z regulacją wysokości, z podłokietnikami, regulowanym oparciem, na wzmocnionych kółkach, 
z tapicerką o parametrach jak fotele audytoryjne. 
Mocowanie foteli audytoryjnych do podłogi zgodnie z wytycznymi producenta foteli,                         
z zastrzeżeniem, że ma to być połączenie trwałe i umożliwiające demontaż. 

2. Rolety R1 to rolety aluminiowe zamykające przestrzeń szatni – należy przyjąć kolor jak w 
projekcie (odcień będzie dobierany na etapie realizacji po uzgodnieniu z Inwestorem i 
projektantem). 
Rolety R2 to rolety materiałowe na oknach zaplecza sali audytorium należy przyjąć do wyceny 
z materiału screen o parametrach: trudnozapalne, nie kapiące, nie wydzielające toksycznych 
związków w trakcie palenia, posiadające atest higieny.  

3. Zgodnie z projektem należy przyjąć typowy daszek szklany dowolnego producenta, mocowany 
do ściany o wymiarach jak w projekcie: 120x200cm spełniający warunki bezpieczeństwa.  

4. Rodzaj kamienia na blat szatniowy zostanie dobrany na etapie realizacji w ramach nadzoru 
autorskiego. 

5. Żaluzje stałe o przepustowości powietrza minimum 75%. 
6. Balustrady przyjąć do wyceny zgodnie z projektem. 
 

 
 
 
 
 

 


