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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 10.10.2013 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 04.10.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie 1: 
Poz. 3,4 – ujęto malowanie ścian farba emulsyjną, natomiast brak w przedmiarach malowania sufitów 
farbą emulsyjną (w poz. 12 i 13 są powierzchnie) 

Odpowiedź 
Przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu 
ofertowego i nie określa przedmiotu zamówienia. Zapis w STWiORB pkt 8 i opis przedmiotu 
zamówienia pkt „UWAGA” 
 

Zapytanie 2: 
Poz. 5-8 – malowanie lamperii farbą olejną w półmacie – czy do oferty przyjąć zwykły typowy kolor 
beżowy czy dowolny kolor z mieszalnika wykonany na zamówienie (jest droższy)  

Odpowiedź 
Po przygotowaniu powierzchni ścian i sufitów należy malować farbami w kolorach jasnych pastelowych 
uzgodnionych na bieżąco z Zamawiającym. 
 

Zapytanie 3: 
Poz. 9 – malowanie stolarki drzwiowej – obmiar nie obejmuje współczynnika zwiększającego 
powierzchnię stolarki 

Odpowiedź 
Przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu 
ofertowego i nie określa przedmiotu zamówienia. Zapis w STWiORB pkt 8 i opis przedmiotu 
zamówienia pkt „UWAGA” 
 

Zapytanie 4: 
Poz. 21 – ujęto lakierowanie starego parkietu, natomiast brak nakładów na 2-krotne gruntowanie 
Caponem posadzki 

Odpowiedź 
Przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu 
ofertowego i nie określa przedmiotu zamówienia. Zapis w STWiORB pkt 8 i opis przedmiotu 
zamówienia pkt „UWAGA” 
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Zapytanie 5: 
Poz. 22 – zerwanie istniejącego tynku mozaikowego – w przedmiarach brak wyrównania ścian po 
zerwaniu starego tynku a przed ułożeniem nowego tynku mozaikowego – czy ująć w ofercie 

Odpowiedź 
Przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu 
ofertowego i nie określa przedmiotu zamówienia. Zapis w STWiORB pkt 8 i opis przedmiotu 
zamówienia pkt „UWAGA” 
 

Zapytanie 6: 
W przedmiarze brak nakładów na ułożenie folii zabezpieczającej oraz mycie po robotach – czy ująć te 
czynności w kosztach ogólnych czy w oddzielnych pozycjach 

Odpowiedź 
Przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu 
ofertowego i nie określa przedmiotu zamówienia. Zapis w STWiORB pkt 8 i opis przedmiotu 
zamówienia pkt „UWAGA” 
 
 
 


