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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 18.01.2014 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
Zapytanie 1: 
Czy „zamawiający” przewidział że po nałożeniu kolejnych warstw malarskich na istniejące podłoża sufitów 
i ścian, powłoki malarskie zaczną się łuszczyć i odpadać. 

Odpowiedź 
Zamawiający podał informację dotyczącą przygotowania powierzchni pod malowanie (przedmiar robót 
poz.1), ponadto Zamawiający informuje w SIWZ pkt. III „Przedmiar robót załączony do specyfikacji  ma 
charakter pomocniczy i ma za zadanie ułatwienie Wykonawcom skalkulowanie ceny oferty”.  
 
 
Zapytanie 2: 
Czy nie należało by te powłoki (stare) zeskrobać lub zmyć – brak pozycji kosztorysowej.  
Czy podszpachlowanie sufitów i ścian spełni oczekiwania co do gładkości powierzchni. 

Odpowiedź 
Przedmiar robót poz. 1 przyjeto przez analogię do opisu „Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności – dotyczy powierzchni 
malowanych farbami emulsyjnymi”. Wykonawca w pozycji tej zobowiązany jest przyjąć  wszystkie 
czynności konieczne do przygotowania podłoża przewidziane w opisie projektu technicznego w tym 
między innymi: zmycie istniejących powłok, przeszlifowanie, usunięcie luźnych warstw farby i podkładu         
w miejscach uszkodzeń  itp. 
Ponadto Zamawiający informuje w SIWZ pkt. III „Przedmiar robót załączony do specyfikacji ma charakter 
pomocniczy i ma za zadanie ułatwienie Wykonawcom skalkulowanie ceny oferty”.  
 
 
Zapytanie 3: 
Na jakiej podstawie: wynoszenie urządzeń pokojowych, zabezpieczenie podłóg, sprzątanie, mycie podłóg 
i stolarki należy do wykonawcy (przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 

Odpowiedź 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić koszty w cenie oferty : wynoszenia urządzeń pokojowych, 
zabezpieczenie podłóg, sprzątanie, mycie podłóg i stolarki, na podstawie zapisu STWiORB pkt.3. 
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„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.)”  
 
 
Zapytanie 4: 
Zamówienie nr ZP/512/055/R/13 w SIWZ termin wykonania zamówienia: 07.07.21014 do 08.09.2014. 
Natomiast w specyfikacji technicznej p. 4 terminy inne. 

Odpowiedź 
Termin wykonania zamówienia to: 07.07.2014 do 08.09.2014 r. 
 
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 

 


