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Zapytanie dotyczące treści SIWZ

dot.: wykonania remontu pomieszczeń dydaktycznych, technicznych i administracyjnych w
budynkach Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przy ul. Trau~utta 79.
Gmach „B” Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 oraz w Gmachu Głównym
Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 1112

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu
18.07.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie:
1.Czy jest konieczność wykonania szpachlowania dla robót pozycji przedmiarowych
1. t.1.1 42. d. 2.1 brak tego rodzaju robót w projekcie technicznym - występuje samo
malowanie?
Odpowiedz:
Zakres prac do wykonania zawarty jest w opisie do pozycji katalogowej KNR 4-01 1204-08,
należy wykonać wg opisu.
Pytanie:
2.Czy jest konieczność wykonania gładzi gipsowych dla robót pozycji przedmiarowych
3d.].] 44d. 2.1 - brak tego rodzaju robót w projekcie technicznym - występuje samo
malowanie?
Odpowiedz:
Należy wykonać wg opisu katalogu przywołanego w pozycji. Poz.44 dotyczy skrzydła „B”
Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej.
Pytanie:
3.Czy jest konieczność wykonania szpachlowania dla robót pozycji przedmiarowych
6.d.1.1 46d.2. 1- brak tego rodzaju robót w projekcie technicznym -występuje samo
malowanie?
Odpowiedz:
Proszę przeczytać wyszczególnienie robót do pozycji katalogowej KNR-4-01 1206-04,

Wyszczególnienie robót:
1. Zeskrobanie łuszczącej się farby.
2. Oczyszczenie szczotką powierzchni tynku z kurzu i pyłu.
3. Reperacja uszkodzeń tynku zaprawą gipsową.
4. Wypełnienie rys i drobnych uszkodzeń szpachlówką.
5. Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie.
6. Przetarcie całej powierzchni papierem ściernym.
7. Pomalowanie farbą olejną całej powierzchni.

Pytanie:
4. Czy jest konieczność wykonania malowania farbami olejnymi dla robót pozycji
przedmiarowych 7d. 1.1 8d.]. 1 9d. 1. 1/47d. 2.1 48d. 2.] 49d. 2.1 50d. 2.1 53d. 2.1 - brak tego
rodzaju robót w projekcie technicznym.
Odpowiedz:
Wykonać wg przedmiaru.



Pytanie:
5. Dla robót pozycji przedmiarowych 1 2d. 1.2 (posadzki) występuje jedynie pomieszczenie 205,
wprojekcie ujęte są pomieszczenia 205 i 410, prosimy o wyjaśnienia
Odpowiedz:
Prace należy wykonać wyłącznie w pomieszczeniu 205.

6. Dla robót pozycji przedmiarowych 14d. 1.2 (posadzki) występują pomieszczenia 211 i 401
w projekcie ujęte są pomieszczenia 208, 209, 211,401, prosimy o wyjaśnienia
Odpowiedz:
Prosimy wykonać zgodnie z przedmiarem — prace dotyczą pomieszczeń 211 i 401.
Pytanie:
7. Jakie należy wykonać warstwy pod posadzki PCV dla pozycji w przedmiarze od 15d. 1.2-
1 7d. 1.2 — brak danych w projekcie technicznym
Odpowiedz:
Prace należy wykonać zgodnie wyszczególnieniem robót w z przywołanych katalogów
NNRNKB 202 1127-01, NNRNKB 202 1134-01, NNRNKB 2021131-02.
Pytanie:
8. Prosimy o podanie rodzaju farby dla robót pozycji przedmiarowej 29d. 1.4 — brak danych w
projekcie technicznym
Odpowiedz:
Nazwy i określenia przywołane w przedmiarze robót są wystarczające, dla wyjaśnienia
informujemy, że mają to być farby dyfuzyjne-zmywalne, ponieważ będą zastosowane w
pomieszczeniach baru gdzie występują duże różnice wilgotności i pomieszczenia baru będą
intensywnie eksploatowane przez użytkowników.
Pytanie:
9. Prosimy o podanie rodzaju granitu dla pozycji 34d. 1.5 — brak danych dla elementów
nowych
Odpowiedz:
Płyty granitowe „STRZEGOM” płomieniowany — płyty takie jak istniejące na wejściu.
Pytanie:
1O.Na czym polega remont cząstkowy schodów terenowych z kostki betonowej dla pozycji
przedmiarowej 35d. 1.5 — w przedmiarze dotyczy schodów prowadzących na górny taras, w
projekcie wyremontowanie schodów odpoziomu chodnika do niższego tarasu
Odpowiedz:
Schody terenowe wykonane z kostki betonowej w czasie 10 letniej eksploatacji uległy
deformacji. Stopnie i częściowo podstopnie należy „przełożyć” wykorzystując materiał z
rozbiórki.
Pytanie:
11. W projekcie występuje wykonanie nowych odcinków schodów terenowych od poziomu
niższego tarasu do parkingu za ogrodzeniem — prosimy o podanie zakresu ilościowego
Odpowiedz:
Schody terenowe na podbudowie cementowo-piaskowej. Schody o wymiarach 10,0*1.2 m.
Obrzeża z płyt betonowych 0,06*0,3*1,0 m, podstopnie z płyt betonowych 0,05*0,25 m,
stopnie z kostki betonowej chodnikowej 0,06*0,1*0,2
Pytanie:
12. W przedmiarze robót dla pozycji 3 7d. 1. 7 występuje naprawa żaluzji okiennych, lub
wymiana, w projekcie technicznym brak tych robót —prosimy o wyjaśnienia
Odpowiedz:
W siwz na stronie 3 w UWAGI jest zapis „Zamawiający zaleca aby Wykonawca przed
sporządzeniem oferty przeprowadzil wizję lokalną w terenie po uprzednim



telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobę wyznaczoną do kontaktu” nr telefonu
692 438 390.
Pytanie:
13. W przedmiarze robót dla pozycji 39d.1.9 występuje wykonanie klimatyzacji w
pomieszczeniu 205, w projekcie technicznym brak tych robót prosimy o wyjaśnienia
podajemy dane do wykonania klimatyzacji w pom 205
Odpowiedz:
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu 205:
- klimatyzator w wykonaniu kasetonowym moc chłodnicza nie mniejsza niż 4,0 kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 5,0 kW. Skropliny odprowadzane muszą być za pomocą
pompki skroplin umieszczonej w klimatyzatorze do pionu skroplin znajdującego się w
r)c~m~e~7czeniu. In5talacja chłodnicza wyprowadzona na dach. Jednostka zewnętrzna
umiejscowiona na dachu na betonowych podstawach. Zasilanie elektryczne z rozdzielni
elektrycznej w sąsiednim pomieszczeniu.
Pytanie:
14. W przedmiarze robót dla pozycji 72d.2.4 występuje wykonanie instalacji
teletechnicznych, w projekcie technicznym brak tych robót prosimy o wyjaśnienia
Odpowiedz:
Wykonać wg zakresu podanego w przedmiarze robót poz 72.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w
terminie do dnia 14.08.2013 r. do godziny 10:00.
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Kierownik zamawiającego osoba upoważniona


