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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont klatki schodowej bocznej i pomieszczeń biurowych nr 112, 
113 i 114 w gmachu B Politechniki Gdańskiej  zlokalizowanego w Gdańsku – Wrzeszczu 
przy ulicy G. Narutowicza 11/12  
CRZP: ZP /481/055/R/13 

 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 14.12.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
Zapytanie 1: 
Prosimy o udostępnienie załączników nr od 1 do 5 oraz nr 7 do SIWZ w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 
Zamawiający zamieścił na stronie www.dzp.pg.gda.pl 16.12.2013 r.  
 
Zapytanie 2: 
Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wykonania parapetów wewnętrznych. STWIORB mówi                   
o konglomeracie, a opis techniczny załączony do architektury o PCV. 

Odpowiedź 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu  jak w STWIORB  - część IIB pkt 3.2.   
 
Zapytanie 3: 
W przedmiarze robót bud., w poz. 48 i 49 policzono drzwi skrzydłowe. W dokumentacji projektowej brak 
opisu drzwi. Prosimy o podanie4 koloru drzwi i rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane (płyta 
mdf, okleina fornirowana, Lite drzewo, lakierowane?), rodzaju wypełnienia itp. Z jakiego materiału 
ościeżnice przyjąć do wyceny? 
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Odpowiedź 
Zgodnie z opisem w przedmiocie zamówienia „drzwi wyjściowe na korytarz białe od strony 
korytarza i w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym od strony wewnętrznej, drzwi 
wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami 2 szt. w kolorze jak drzwi wejściowe z korytarza od 
strony wewnętrznej”. Ościeżnica drewniana, skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne w ramie z 
drewna iglastego, okleina fornirowana. 
 
Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
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