
 1 

 
POLITECHNIKA GDAŃSKA 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

tel: 58 348 63 81, fax: 58 347 29 13 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

Gdańsk, dnia 02.10.2013 r. 
 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na malowanie pomieszczeń w budynku DS-1  Politechniki Gdańskiej 
zlokalizowanego przy ulicy Traugutta 115 w Gdańsku – Wrzeszczu 
CRZP: ZP /365/055/R/13 

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 01.10.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie 1: 
Czy Zamawiający będzie miał opróżnione pokoje z istniejących mebli. Jeżeli nie to czy Wykonawca ma 
ująć w ofercie koszty wynoszenia i ponownego wnoszenia wyposażenia do pokoi? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w STWiORB Wykonawca powinien uwzględnić 
przestawianie mebli i ich właściwe zabezpieczenie. Wykonawca może zabezpieczyć meble folią na czas 
malowania bez przenoszenia. Wycena za roboty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie czynności 
niezbędne do  wykonania zadania.  
 

Zapytanie 2: 
Czy zakres robót obejmuje również malowanie w kolorze żółtym rur od instalacji gazowej? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zamówieniem objęte są malowaniem wszystkie rury, w tym także gazowe. 
 

Zapytanie 3: 
Czy zakres robót obejmuje malowanie korytek od okablowania, jeżeli tak to na jaki kolor? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że malowanie korytek nie jest objęte zamówieniem. Korytka mają pozostać               
w tym stanie w jakim  są obecnie – muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, a po wykonanych 
pracach umyte.  
 

Zapytanie 4: 
Czy zakres robót obejmuje malowanie stolarki drzwiowej, jeżeli tak to proszę podać w jakiej 
technologii (usunięcie starych farb, gruntowanie, dwukrotne malowanie...)? 

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zakres robót obejmuje malowanie stolarki drzwiowej –  drzwi płycinowych 
drewniane dwukrotnie malowane farbą olejną wraz z ościeżnicami, po uprzednim przygotowaniu 
powierzchni. Zakres prac:  oczyszczenie stolarki i zeskrobanie łuszczącej się farby, dwukrotne 
szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym, malowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych 
oraz malowanie farbą olejną stolarki. 
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Zapytanie 5: 
Czy zakres robót obejmuje wymianę czy też malowanie klamek i szyldów w drzwiach?  

Odpowiedź 
Zamawiający informuje, że zakres robót nie obejmuje wymiany i malowania szyldów i klamek. 
Zamawiający informuje, że na czas malowania stolarki drzwiowej należy szyldy i klamki zdemontować, 
a po wykonaniu prac malarskich należy je ponownie zamontować.  
 
 
 


