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Gdańsk, dnia 09.08.2011 r. 
 
 

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  CRZP ZP/240/055/R/11 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
                     nieograniczonego na przebudowę i remont kapitalny Domu Studenckiego nr 12 

Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Traugutta 115 w Gdańsku – Wrzeszczu 
 

 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 04.08.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytania: 

1. OGRODZENIE 
- prosimy o uzupełnienie rys. nr WK-12 o wymiary płaskowników (szerokość i grubość) oraz 
wymiary słupków (okrągłe czy kwadratowe, gr. ścianki) 
- prosimy o potwierdzenie, że zagłębienie fundamentu na 50 cm jest wystarczające. 
Naszym zdaniem fundament ogrodzenia powinien wynosić co najmniej 80 cm, tyle ile 
wynosi głębokość przemarzania. 
- czy w wycenie należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego ogrodzenia – ok. 50 m ? Jeżeli 
tak, to prosimy o informację z czego wykonanie jest ogrodzenie, czy słupki zabetonowane 
punktowo czy na cokole.  

2. DROGI 
- czy Zamawiający przewiduje oznakowanie pionowe i poziome ? Jeżeli tak, to prosimy                 
o przedmiar.  

3. ARCHITEKTURA 
- czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie opaski wokół budynku o której mowa                         
w opisie technicznym na str. 14 pkt 2.14. ? jeżeli tak prosimy o przedmiar o przekrój 
konstrukcyjny.  

 
Odpowiedzi: 

Ad. 1 OGRODZENIE 
Ogrodzenie w części stalowej może być wykonane z gotowych elementów dowolnego systemu  
dostępnego na rynku, może być również wykonaniem warsztatowym z pełnym wykończeniem,                  
z zastosowaniem np. słupków fi 80, kątowników 30x30 lub  płaskowników 40x4. Rysunek WK-12 
pokazuje proponowany przez projektantów wygląd nawiązujący do obecnego ogrodzenia. 
Na rysunku WK-12 jest błąd, ze względu na przemarzanie należy zagłębić fundament ogrodzenia                
na 1 m poniżej gruntu. Opis znajduje się w Projekcie zagospodarowania terenu. 
Istniejące ogrodzenie jest na betonowym cokole, jest podobne do pokazanego na rys WK-12 lecz w 
złym stanie technicznym. Rozbiórkę uwzględnić dla odcinka 50 m zgodnie z projektem. 

 



                
 

 
 

Ad. 2 DROGI 
Oznakowanie poziome i pionowe do wykonania w obrębie drogi dotyczy oznakowania miejsc dla 
niepełnosprawnych. 
 
Ad. 3. ARCHITEKTURA 
Opaskę należy wycenić wg danych z projektu architektury i zagospodarowania terenu. Wykonawca 
musi sporządzić swój przedmiar robót; przypominamy, że przedmiar załączony do specyfikacji                      
nie opisuje przedmiotu zamówienia, lecz stanowi materiał pomocniczy dla w wykonawców. 
 

 


