
 
 

 

Politechnika Gdańska       Gdańsk, dnia 26.06.2012r. 
Wydział InŜynierii Lądowej  
i Środowiska 
 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
ogłoszonym w Biuletynie UZP 

w dniu 14.06.2011r.  nr ogłoszenia 202462-2012 
 i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 
 

 
ZMIANA TREŚCI  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

do postępowania nr  ZP 35/WILiŚ/2012, CRZP 215/002/R/12 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach Wydziału 
InŜynierii Lądowej i Środowiska w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, 
Politechnika Gdańska  Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska informuje, iŜ dokonał zmiany 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana SIWZ spowodowana jest 
zapytaniem Wykonawcy.  
 
W załączniku nr 10 do SIWZ – „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych” w punkcie 1.3 Zakres prac remontowych 
 

Przed zmianą było: 

1.3 Zakres prac remontowych: 
Zakres prac obejmuje: 
Wymianę stolarki okiennej w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej o wymiarach 346x335 
cm – 3 sztuki. 
- prace zabezpieczające i porządkowe 
- demontaŜ starych okien drewnianych (skrzydeł i ościeŜnic) z wyniesieniem, wywozem 
i utylizacją na wysypisku materiałów z demontaŜu 
- montaŜ nowych okien drewnianych, skrzynkowych, wykonanych zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi, okna wykonane z materiału-sosna lita-kantówka klejona warstwowo, 
sucha, przekroje konstrukcyjne elementów skrzydeł i ościeŜnic zgodne z załączonymi 
rysunkami okien zabytkowych, podział skrzydeł jak okna istniejące, wszystkie skrzydła 
okienne uchylnorozwierne, współczynnik przenikania ciepła 1,4 W/m2*K, kolor biały, szklenie 
szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2*K, okucia uchylno-
rozwierane, zaczep antywywaŜeniowy 
- uzupełnienie tynków na ościeŜach wewnętrznych 
- uzupełnienie tynków na ościeŜach zewnętrznych – 2 boki i ościeŜe górne 
- uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim ościeŜnicy ze starym parapetem zewnętrznym 
- konserwacja – renowacja parapetów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi 
 

po zmianie winno być: 
 

1.3 Zakres prac remontowych: 
Zakres prac obejmuje: 



 
 

 

Wymianę stolarki okiennej w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej o wymiarach 346x335 
cm – 3 sztuki. 
- prace zabezpieczające i porządkowe 
- demontaŜ starych okien drewnianych (skrzydeł i ościeŜnic) z wyniesieniem, wywozem 
i utylizacją na wysypisku materiałów z demontaŜu 
- montaŜ nowych okien drewnianych, skrzynkowych, wykonanych zgodnie  
z wytycznymi konserwatorskimi, okna wykonane z materiału-sosna lita-
kantówka klejona warstwowo, sucha lub  klejonka sosnowa łączona na długości 
w warstwach zewnętrznych na mikrowczepy,  sucha, przekroje konstrukcyjne 
elementów skrzydeł i ościeŜnic zgodne z załączonymi rysunkami okien 
zabytkowych, podział skrzydeł jak okna istniejące, wszystkie skrzydła okienne 
rozwierne, szyby zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi tzn. szyby 
termoizolacyjne o zredukowanej grubości 4/10/4 lub maksymalnie szyby  
o grubości 4/12/4, zaczep antywywaŜeniowy 
- uzupełnienie tynków na ościeŜach wewnętrznych 
- uzupełnienie tynków na ościeŜach zewnętrznych – 2 boki i ościeŜe górne 
- uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim ościeŜnicy ze starym parapetem zewnętrznym 
- konserwacja – renowacja parapetów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi 
konserwatorskimi 

 
 

Wprowadzone zmiany mają moc wiąŜącą i stanowią integralną część SIWZ. 
W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuŜa terminu składania 
ofert do dnia 04.07.2012 do godz. 11:00. 
 
 
 
 

     Dziekan Wydziału InŜynierii 
          Lądowej i Środowiska  

       dr hab. inŜ. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG 
 


