
oznaczenie sprawy: ZP/270/01 8/U/13 Gdańsk, 05.08.20 13

Zapytanie dotyczące treści SIWZ

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

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
02.08.20 13 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie:
1. Czy należy wykonać gładzie gipsowe dla robót pozycji przedmiarowych 3d.].] 44cl 2.1 -

brak tego rodzaju robót w projekcie technicznym, w projekcie technicznym występuje samo
malowanie a przedmiarze robót wykonanie gładzi gipsowych i malowanie prosimy o
precyzyjną odpowiedzjaki zakres robót przewiduje Inwestor do realizacji bez odwołań do knr
~f to i~!otna infbrmacja ze względu na duży zakres ilościowy)
Odpowiedz:
Zamawiający informuje, iż należy wykonać gładzie gipsowe. Komentarz do drugiej części
pytania — nie rozumiemy dlaczego zamawiający nie powinien odwoływać się do
wyszczególnień robót wpisanych w katalogach norm?
Pytanie:
2.Prosimy o podanie rodzaju granitu dla pozycji 34d. 1.5 grubość płyt
Odpowiedz:
Granit w pozycji34d.1.5 ma grubość płyt 3 cm
Pytanie:
3.Prosimy o wyjaśnienia dotyczące cokołu ogrodzenia pozycja przedmiaru 40.d. 1.10, w
przedmiarze jest zapis cokoły betonowe 0,2x0,3 ni z fundamentami 0,2x0,8m, natomiast w
projekcie technicznym jest zapis na całej długości podmurówka betonowa szer 20cm, prosimy
o określenie wysokości fundamentu pod ogrodzenie czy należy przyjąć 1, lOm wysokości?
Odpowiedz:
Cokół fundamentowy pod ogrodzenie: szerokość 20 cm, głębokość 30 cm. - pod słupkami
szer. 20 cm, głębokość 80 cm, długość 30 cm.

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


