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Gdańsk, dnia 11.03.2011 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 10.03.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytania: 

1. Bardzo proszę o podanie rodzajów krzewów i drzewek jakie należy posadzić, jaka 
średnica? 

2. Wykonawca pyta się o wykonanie stolarki drzwiowej. Czy drzwi mają być gładkie              
czy z określonym wzorem? 

3. W przedmiarze inwestorskim dotyczącym remontu szatni jest wyszczególniony montaż 
wieszaków typu A montowane do sufitu i podłogi oraz typu B montowane do sufitu. 
Ponad to jest wieszak montowany do ściany i podłogi do którego nie ma rysunku 
poglądowego. Proszę o uzupełnienie tego rysunku. 

 
Odpowiedzi: 

1.  Gatunek krzewu i ich ilość [3 szt] określono na rysunku nr 001 – projekt zagospodarowania 
terenu. 

2.  Należy przyjąć do wyceny drzwi gładkie. 
3.  Przedmiar robót  nie określa przedmiotu zamówienia, a przekazany jest celem ułatwienia 

wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego [ zgodnie z zapisem w opisie 
przedmiotu zamówienia ]. Wieszaki należy wycenić w oparciu o projekt.  

    Wieszaki występują w  oznaczeniu „wieszak A” i „wieszak B”. Dodatkowo wieszaki obydwu 
typów występują jako dwustronne i jednostronne  Rozmieszczenie wieszaków pokazano na 
rysunku nr. 001 – rzut piwnicy – szatnia. Dodatkowe elementy, detale i opisy pokazano na 
rysunkach nr 002, 003 i 004 w projekcie „Remont pomieszczeń szatni – architektura”. 

 
 
 

 


