
 
 

Gdańsk, dnia 12.09.2013 r. 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

pod numerem 2013 / S 158 - 275220 z dnia  16.08.2013,  
 na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl  

oraz w siedzibie Zamawiającego 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie „Remontu pomieszczeń 
w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności usług 
bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu 
holu wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki 
Gdańskiej”  
CRZP: ZP /327/055/R/13 

 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 09.09.2013 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie 1: 

W którym miejscu usytuować hydranty i gaśnice oraz kosze na śmieci? W jakich ilościach? 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 

 

Zapytanie 2: 

W jakim zakresie przygotować infrastrukturę do montażu multimedialnego ekranu dotykowego? Czy 
ekrany dostarcza Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Infrastrukturę do montażu multimedialnego ekranu dotykowego należy przygotować w taki sposób, 
aby po przekazaniu pomieszczeń Użytkownikowi i montażu multimedialnego ekranu dotykowego 
możliwa była jego eksploatacja. Zgodnie z zapisami w programie funkcjonalno-użytkowym (Etap I - 
część A – Program funkcjonalno-użytkowy Biblioteki Głównej) potrzebne są 2 gniazda sieci 
elektrycznej 230V i jedno sieci komputerowej RJ45. Multimedialny ekran dotykowy jest poza zakresem 
niniejszego zamówienia. 
 

Zapytanie 3: 

W jakim zakresie przygotować infrastrukturę do montażu informatów? Czy informaty dostarcza 
Wykonawca? 
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Odpowiedź: 

Infrastrukturę do montażu infomatów należy przygotować zgodnie z zapisami w programie 
funkcjonalno-użytkowym. Do montażu infomatu potrzebne jest  1 gniazdo sieci elektrycznej 230V                
i jedno sieci komputerowej RJ45.Dostawa infomatów jest poza zakresem niniejszego zamówienia. 
 

Zapytanie 4: 

Jaki napis ma widnieć na drugich dodatkowych drzwiach przesuwanych do wejścia do Biblioteki?                 
W jakim stylu go wykonać? 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
 

Zapytanie 5: 

W którym miejscu ma przebiegać instalacja mechaniczna? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wie o jaką instalację mechaniczną chodzi w zapytaniu.  
 

Zapytanie 6: 

Jaki zakres ma obejmować renowacja stolarki okiennej i drzwiowej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy postępować zgodnie z załączonymi do programu funkcjonalno-
użytkowego wytycznymi konserwatorskimi, szczegółowy zakres renowacji oraz konserwacji                          
i odtworzenia należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie prac projektowych. 
 

Zapytanie 7: 

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że w większości pomieszczeń (głównie na Holach                               
i korytarzach) są cokoliki betonowe pomalowane farbą olejną. Czy w związku z tym należy je wymieć 
czy pozostawić? Wymiana będzie oznaczała w 100 % wymianę i ułożenie nowych cokolików. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w Programie funkcjonalno-użytkowym etap II – część B (Pkt. 2.2.1.1.2.4, 
2.2.2.1.2.4, 2.5) oraz w załączonych do programu funkcjonalno-użytkowego wytycznych 
konserwatorskich został dokładnie opisany  sposób w jaki należy postępować z cokołami. Zamawiający 
zwraca uwagę, że projekt remontu należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
 

Zapytanie 8: 

Czy w każdych wnękach w miejscu instalowania nowych grzejników należy zamontować osłony? Jeśli 
tak to z jakiego materiału? Drewnianego? Stalowe? 
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Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
 

Zapytanie 9: 

Czy konserwator zezwala na montaż zamków antywłamaniowych w Klasie C w drzwiach do Biblioteki? 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
 

Zapytanie 10: 

Czego ma dotyczyć częściowa wymiana w pracach tynkarskich? Jaki procent powierzchni przyjąć? 

Odpowiedź: 

Procentowe założenia dotyczące ilości prac tynkarskich do wykonania muszą wynikać z oceny własnej 
stanu istniejącego wykonanej przez Wykonawcę na etapie przygotowania oferty lub/i na etapie prac 
projektowych.  
 

Zapytanie 11: 

Czy wszystkie instalacja mają być chowane w bruzdach? 

Odpowiedź: 

Należy postępować zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym  oraz etap I – część A  
(2.2.1.1.2.3, 2.2.2.1.2.3 itp.) oraz etap II – część B (pkt 2.2.2.1.2.3), a także zgodnie z załączonymi 
do programu funkcjonalno-użytkowego wytycznymi konserwatorskimi. Odpowiedź: W miejscach gdzie 
ze względów konstrukcyjnych wątpliwe jest naruszanie struktury budynku Zamawiający dopuszcza 
obudowanie pionów zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym. 
 

Zapytanie 12: 

Czy wskazana w programie funkcjonalno-użytkowym ilość mb regałów może ulec zmianie? W części 
100/9 ilość regałów wynosi 160,0 mb. Według nas ta ilość jest zbyt duża. To samo dotyczy pom. 
100/3 ilość regałów wynosi 300 mb. Wszystkie regały się nie pomieszczą. Prosimy o weryfikację bądź 
potwierdzenie ilości elementów wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wskazana w Programie funkcjonalno-użytkowym ilość mb regałów nie 
może ulec zmianie. Zamawiający nie widzi podstaw do weryfikacji bądź potwierdzenia ilości 
wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach. Ilości te są zgodne z założeniami i wymaganiami 
Zamawiającego.  
 

Zapytanie 13: 

Czy wyposażenie Lady w sprzęt elektroniczny jest objęte zakresem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że lady w Bibliotece Głównej należy wykonać zgodnie z zapisami w Programie 
funkcjonalno-użytkowym etap I – część A w punkcie 2.5. Wyposażenie lad w sprzęt elektroniczny jest 
poza zakresem zamówienia z wyłączeniem urządzeń wchodzących w skład systemu RFID. 
Zgodnie z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym etap II – część B w punktach 2.2.2.1.3 i 2.5 
lada informatorium powinna zostać wyposażona w opisany sprzęt elektroniczny (zintegrowany ekran). 
 

Zapytanie 14: 

Czy nowa stolarka okienna ma być wykonana jako okna ramowe czy skrzynkowe? Jaki rodzaj szyb 
zastosować? Czy szyby wewnętrzne mają spełniać takie same parametry jak szyby zewnętrzne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy postępować zgodnie z załączonymi do programu funkcjonalno-
użytkowego wytycznymi konserwatorskimi, szczegółowy zakres renowacji oraz konserwacji                         
i odtworzenia należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie prac projektowych. 
 
 

Zapytanie 15: 

Czy istniejące piony instalacji C.O mogą być zabudowane płyta g-k? 

Odpowiedź: 

Należy postępować zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym  oraz etap I – część A  
(2.2.1.1.2.3, 2.2.2.1.2.3 itp.) oraz etap II – część B (pkt. 2.2.2.1.2.3), a także zgodnie z załączonymi 
do programu funkcjonalno-użytkowego wytycznymi konserwatorskimi. Odpowiedź: W miejscach gdzie 
ze względów konstrukcyjnych wątpliwe jest naruszanie struktury budynku Zamawiający dopuszcza 
obudowanie pionów zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym. 
 

Zapytanie 16: 

Jaki kolor rolet i żaluzji? Czy w miejscu montażu nowej stolarki okiennej mają być zamontowane rolety 
elektryczne? Czy w miejscu istniejącej stolarki okiennej poddanej do renowacji należy zamontować 
rolety elektryczne? 

Odpowiedź: 

Kolor rolet i żaluzji wynikać ma z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego 
zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem na etapie wykonywania dokumentacji 
projektowej. Zamawiający zwraca uwagę że rodzaj napędu rolet lub żaluzji został opisany                          
w Programie funkcjonalno-użytkowym. 
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Zapytanie 17: 

Na jaką grubość demontować warstwy posadzek w pomieszczeniach? 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
 

Zapytanie 18: 

Czy w nowo projektowanych posadzkach zastosować izolację cieplną ze styropianu? 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
 

Zapytanie 19: 

Jakiej wysokości mają być cokoliki w nowo projektowych posadzkach? 

Odpowiedź: 

Wysokość nowoprojektowanych cokołów ma być analogiczna do wysokości cokołów histirtycznych. 
 

Zapytanie 20: 

Czy w pom. 100/7 należy doprowadzić dodatkowe podłączenie do umywalki w zabudowie meblowej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym etap I – część A  pkt 
2.4.3.2 w pomieszczeniu 100/7 należy zaprojektować nową umywalkę w zabudowie meblowej                      
i w związku z powyższym należy zdemontować istniejące podłączenie i wykonać je w projektowanej 
lokalizacji. 
 

Zapytanie 21: 

Jaki zakres prac jest objęty w Wentylatorni, w magazynie BG PG oraz w pom. 100/2, 100/2B? Zapis              
w programie funkcjonalno-użytkowym nie pozwala jednoznacznie określić zakresu prac. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że: 
• pomieszczenie wentylatorni należy dostosować do potrzeb wentylatorni - należy je zaprojektować 

zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym – etap I – część A pkt. 2.2.9; 
• zmiany w pomieszczeniu Magazynu BG PG zostały opisane w punkcie 2.2.7 Programu 

funkcjonalno-użytkowego – etap I – część A i mają wynikać z dokumentacji projektowej 
stanowiącej przedmiot zamówienia; 

• zmiany w pomieszczeniach 100/2 i 100/2b zostały opisane w punkcie 2.2.6 Programu 
funkcjonalno-użytkowego – etap I – część A i mają wynikać z dokumentacji projektowej 
stanowiącej przedmiot zamówienia. 

 

Zapytanie 22: 

Czy w regałach na książki mają być montowane kinkiety podświetlające pułki? 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
 

Zapytanie 23: 

Prosimy o wskazanie na rysunku rozmieszczenia nowych rozdzielnic elektrycznych oraz lokalizację 
rozdzielnicy głównej Biblioteki. 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
 

Zapytanie 24: 

Proszę o podanie parametrów nowej centrali SAP. W jakiej ilości podłączyć nowe czujki i ROP’y? 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
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Zapytanie 25: 

Proszę o podanie lokalizacji montażu dodatkowego agregatu wody lodowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że lokalizacja agregatu wody lodowej ma wynikać z dokumentacji projektowej 
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących uzgodnień z użytkownikiem. Ponieważ 
na terenie Politechniki Gdańskiej znajdują się agregaty wody lodowej – należy zlokalizować 
nowoprojektowany agregat w ich pobliżu.  
 

Zapytanie 26: 

Jaki zakres dot. wymiany windy przy katedrze Fizyki i Techniki stosowanej? Czy należy wymienić dźwig 
windy? Czy tylko wnętrze windy wraz z drzwiami? Czy włączniki przywołania zostają bez zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym etap II – część B 
– pkt. 2.2.2.1.2.2. należy wymienić wyłącznie drzwi do szybu windowego oraz panel sterujący na 
ścianie (nazwany w zapytaniu „włącznik przywołania”).  
 

Zapytanie 27: 

Czy nowa portiernia ma być zamontowana w tym samym miejscu co istniejąca? Czy ma przypominać 
starą zabudowę? 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
 

Zapytanie 28: 

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że część stopni z lastryko jest uszkodzona. Czy w związku             
z tym należy wymienić poszczególne stopnie czy uzupełnić ubytki? Podobne uszkodzenia zauważono 
we wnękach przy schodach głównych w miejscu gdzie są zamontowane kraty stalowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że należy uzupełnić ubytki schodów w sposób uzgodniony z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  
 

Zapytanie 29: 

Ile kurtyn powietrza zamontować nad drzwiami wejściowymi? 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
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Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
 

Zapytanie 30: 

Ile i jakie należy wykonać gabloty informacyjne w Hollu głównym? 

Odpowiedź: 

Usytuowanie i ilość elementów wyposażenia, szczegóły elementów wyposażenia, kształt wynikać mają 
z dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia oraz z bieżących 
uzgodnień z użytkownikiem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest  „Zaprojektowanie i wykonanie 
remontu pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej w celu zwiększenia dostępności 
usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza oraz remontu holu 
wejściowego wraz z korytarzami bocznymi w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej”. 
 

Zapytanie 31: 

Czy stare kraty we wnękach schodów głównych na hollu należy odnowić? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym etap II – część B 
– pkt 2.2.2.1.2.4. (strona 11) - kraty należy wymienić na nowe. 
 

Zapytanie 32: 

Czy będzie możliwość wykorzystania istniejącej instalacji elektrycznej? Czy należy przyjąć całkowitą 
wymianę instalacji wraz z montażem nowych rozdzielni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że remont ma celu uporządkowanie istniejących instalacji elektrycznych i ich 
wymianę na nowe w związku z czym nie należy zakładach wykorzystania istniejącej instalacji 
elektrycznej.  
 

 
 

 


