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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 03.12.2013 r. 
 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont pomieszczeń Centrum Usług Informatycznych w Gmachu 
Głównym Politechniki Gdańskiej przy ulicy G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku-
Wrzeszczu  
CRZP: ZP /444/055/R/13 

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 02.12.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie 1: 

Zgodnie z zapisem w SIWZ, rozdziale V. pn. ”Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków” w pkt. 3, od Oferenta wymaga się dysponowania 
kierownikiem robót branży elektrycznej w dwóch osobach. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest to 
omyłka pisarska, i że Zamawiający dopuszcza łączenie kierowników w jednej osobie?  

Odpowiedź 

W dniu 03.12.2013 r. Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia                 
w ppkt 3) pkt 1 w części V. „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków” i zamieścił ją na stronie internetowej.                  
Zgodnie z dokonaną zmianą Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje  

• kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej  

• kierownikiem robót branży elektrycznej, posiadającym uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi  

• kierownikiem robót branży teletechnicznej, posiadającym uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi  

• osobą do kierowania pracami konserwatorskimi wg wymagań zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. posiadającą odpowiednie 
uprawnienia budowlane lub co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.”  

 
 

Zapytanie 2: 

Czy budynek należy wyposażyć w gaśnice?  

Odpowiedź 

Projekt budowlano-wykonawczy  branży architektonicznej w części „Wymagania ochrony 
przeciwpożarowej”  zawiera odpowiedź na pytanie w pkt XI. Wyposażenie w stale urządzenia 
gaśnicze: „ Zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                     
21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                
i terenów nie wymaga się wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze dla omawianej inwestycji.” 
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Zapytanie 3: 

W załączonych przedmiarach brak rolet wewnętrznych, o których mowa w pkt. 9.8 opisu technicznego 
do Architektury. Czy w ofercie należy uwzględnić rolety? Jeżeli tak, to prosimy o podanie materiału z 
jakiego mają zostać one wykonane oraz o podanie wymiaru piór i ich kształtu.  

Odpowiedź 

W ofercie należy uwzględnić rolety o których mowa w pkt. 9.8. opisu technicznego  branży 
architektonicznej. W opisie tym podano, że „Przed wyborem konkretnego producenta rolet należy 
uzyskać atest potwierdzający zakwalifikowanie oferowanego produktu jako trudno zapalny                           
w rozumieniu wytycznych Polskiej Normy odnoszących się do zapalności i rozprzestrzeniania  
płomienia przez wyroby włókiennicze.” 
Kolorystyka materiałów,  faktura , grubość, wygląd piór i ich kształt zostaną ustalone i uzgodnione                
w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego przez projektanta,  po przedstawieniu przez 
wykonawcę próbek rolet.  
 
 

Zapytanie 4: 

Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu dwóch dźwigów osobowych  

Odpowiedź 

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu dwóch dźwigów osobowych.  

  

 

 


