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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 18.12.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
Zapytanie 1: 
Jakie rozwiązanie uchylania górnych kwater okien przyjmuje Zamawiający.  

Odpowiedź 
Należy przyjąć standardowe rozwiązanie uchylania kwater górnych. 
 
Zapytanie 2: 
W STWiORB jest zapis dot. Wyposażenia stolarki drzwiowej 
„Drzwi zewnętrzne aluminiowe z naświetlem wykonać z profili ciepłych jako półpełne. 
Pas dolny jako nieprzezierny ( bl. mal. proszkowo+ pianka+ bl. mal. proszkowo), szklone panelem 
zespolonym ze szkła bezpiecznego. Drzwi wyposażyć w klamkę systemu antypanicznego, kontaktron wraz 
z instalacją w drzwiach dla systemu nieuprawnionego otwarcia, klamkę nierdzewna od strony 
zewnętrznej, samozamykacz, dwie wkładki patentowe. Drzwi w przyszłości wyposażone będą w system 
antypaniczny wraz z sygnalizacją w portierni nieuprawnionego otwarcia” 
 
Natomiast w zestawieniu stolarki 
Wymiana luksferów na okna aluminiowe z szybą bezpieczną z okna z nawietrzakami sterowanymi ręcznie 
przenikania dla okien wynosi U=1,6 Okna zamykane na klucz. Wymiana drzwi zewnętrznych na parterze 
na drzwi z aluminium  ciepłego z naświetlem  
sztywnym panelem dolnym i samozamykaczem,  współczynnik przenikania ciepła dla drzwi wynosi U=2,0 
W/m2K . Drzwi wyposażone w system antypaniczny wraz z instalacją sygnalizującą w portierni 
nieupoważnione otwarcie, Ślusarka aluminiowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem 
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Wobec rozbieżności w zapisie proszę o wyjaśnienie czy drzwi wyposażone są w system antypaniczny wraz 
z sygnalizacją w portierni, ile jest  nawiewek, czy są wyposażone w kontaktron, klamki, zamki patentowe 

Odpowiedź 
Za obowiązujące przyjąć zapis w STWIORB dot. wyposażenia stolarki. Drzwi w przyszłości włączane będą 
w system  sygnalizacji w portierni nieuprawnionego otwarcia i posiadać muszą wyposażenie niezbędne do 
takiego włączenia określonego w projekcie. 
Nawietrzaki okienne jak zaznaczono na rysunku w zestawieniu stolarki okiennej. 
 
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. 
 

 
 
 Z wyrazami szacunku 


