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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na malowanie pomieszczeń Domu Studenckiego nr 8 zlokalizowanego                              

w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego 5a 

CRZP: ZP /512/055/R/13 
 
 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 30.12.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
Zapytanie 1: 
Czy pomieszczenia objęte niniejszym zamówieniem udostępnia się wykonawcy puste (bez mebli                          
i wyposażenia)? 

Odpowiedź 
Zamawiający podał informację dotyczącą  umeblowania i wyposażenia pomieszczeń w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Pkt 3 STWIORB zawiera informację jakie roboty wykonawca ma uwzględnić w zakresie robót 
tymczasowych  między innymi: 
„przenoszenie elementów umeblowania i wyposażenia pomieszczeń – wynoszenie, przestawianie, 
odsuwanie w celu stworzenia dostępu do malowanych przegród oraz po zakończeniu prac malarskich             
i porządkowych w pomieszczeniu ustawienie mebli i wyposażenia na poprzednie miejsce.” 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując 
w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych.  
 
Zapytanie 2: 
Jaka nawierzchnia jest na podłogach objętych zamówieniem i jak należy ją zabezpieczyć przed 
rozpoczęciem prac? 

Odpowiedź 
Nawierzchnia posadzek w  budynku to: wykładzina PCV i płytki gresowe. Zamawiający podał informację 
dotyczącą  zabezpieczenia posadzek w pomieszczeniach objętych zakresem umownym w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Pkt 3 STWIORB zawiera informację jakie roboty wykonawca ma uwzględnić w zakresie robót 
tymczasowych  między innymi: 
„zabezpieczenia elementów budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub 
zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcę prac lub działań (np. okna, posadzki, czujki 
ppoż. , lampy oświetleniowe, itp.)”  
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić koszty zabezpieczenia wszystkich posadzek te w cenie oferty                   
w robotach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych.  
 



 

 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Dział Zamówień Publicznych  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 

tel. +48 58 347 24 00  
faks + 48 58 347 29 13 
e-mail: dzp@pg.gda.pl  
www.pg.gda.pl 

 

Zapytanie 3: 
Kto pokrywa koszty sprzątania (mycie podłóg i stolarki) po wykonaniu malowania? 

Odpowiedź 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić koszty sprzątania  w cenie oferty w robotach podstawowych 
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych.  
 
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 

 

 

 

 

 

 


