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Gdańsk, dnia 02.01.2013 r. 
 

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  CRZP ZP/458/055/R/12 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont i przebudowę środkowej części budynku Centrum 
Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku (80-219),                          
Al. Zwycięstwa 12    

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 28.12.2012 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 

Pytanie 1 
Prosimy o udostępnienie załączników (nr I/1 do I/7) do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 1 
Zamawiający zamieścił na stronie www.dzp.pg.gda.pl załączniki od I/1 do I/7 w wersji edytowalnej.  

 

Pytanie 2 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin wykonania zamówienia to 6 miesięcy, 
natomiast w punkcie 1 załącznika nr I/1 (formularzu ofertowym) jest 7 miesięcy. Prosimy o udzielenie 
jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej terminu wykonani zamówienia i zmianę SIWZ. 

Odpowiedź 2 
Termin realizacji zamówienia:  6 miesięcy od daty zawarcia umowy.    

 

Pytanie 3 
Czy przedmiot zamówienia obejmuje oba napisy (jeden na elewacji, drugi na dachu) widniejące na 
rys. a-13 pn. „widok elewacji frontowej” z projektu wykonawczego architektury? Jeżeli tak, to prosimy 
o uszczegółowienie wykonania liter (kolor, materiał, wysokość, szerokość, grubość, czy mają być 
podświetlane?). 

Odpowiedź 3 
Rys. 13a pomyłkowo został załączony do przetargu- neon świetlny nie jest przedmiotem tego 
zamówienia. W projekcie przewidziane jest wykonanie napisu w pasie pomiędzy parterem a pierwszym 
piętrem, zgodnie z opisem litery powinny być w formie liter przestrzennych, blokowych, materiał 
aluminium. Informacja na stronie 22 opisu do projektu budowlano – wykonawczego. 

 

 

 



Pytanie 4 
Czy wyposażenie pomieszczeń biurowych (w meble) sali konferencyjnej (w siedziska), holu (w zieleń 
dekoracyjną, stolarkę meblową), szatni (w szafki z kluczykami, wieszaki) oraz portierni jest objęte 
zamówieniem? Jeżeli tak, to prosimy o szczegółowy opis i ilości poszczególnego wyposażenia. 

Odpowiedź 4 
Zamówienie nie obejmuje: wyposażenia pomieszczeń biurowych w meble, wyposażenia sali 
konferencyjnej w siedziska oraz holu w zieleń dekoracyjną. 
Zamówienie obejmuje wyposażenie szatni w szafki - ilości potrzebnych szafek podana jest na 
rysunkach. Do wyceny należy przyjąć gotowe, modułowe rozwiązanie z ofert dostępnych na rynku.  
Zamówienie obejmuje również wyposażenie portierni zgodnie z rysunkiem CSA – PW A 29.2;  
wyposażenie holu głównego w ladę wolnostojącą – punkt sprzedaży biletów (wg rys. CSA –PW A 29.1) 
oraz wykonanie w całości szatni w holu głównym według rysunku CSA – PW A 29.3  

 

Pytanie 5 
Brak szczegółów w projekcie elektrycznym odnośnie wyposażenia punktu sprzedaży kart, czy w takim 
układzie wyposażenie widoczne w projekcie wykonawczym architektury na rys. 29.1 pn. „Punkt 
sprzedaży kart” (tj. monitory , stanowisko komputerowe, czytnik kart, kasa fiskalna) jest objęte 
zamówieniem? Jeżeli tak, to prosimy o szczegółowy opis wyposażenia i zestawienie jego ilości. 

Odpowiedź 5 
Zamówienie nie obejmuje wyposażenia punktu sprzedaży biletów w urządzenia.    

 
 
W załączeniu załączniki od nr I/1 do I/7 w wersji edytowalnej. 
 
 
 
 
 
 


