
Gdańsk, dnia 2014.05.29 

 

Dotyczy: postępowania ZP/115/004/R/14 na Przebudowę i adaptację sal dydaktycznych oraz 
              pomieszczeń gospodarczych na Politechnice Gdańskiej Wydział Mechaniczny. 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2013r. poz. 907, 948,1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423) Zamawiający informuje, że w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Przebudowę i adaptację sal dydaktycznych oraz pomieszczeń 
gospodarczych na Politechnice Gdańskiej Wydział Mechaniczny wpłynęło zapytanie: 
 

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie dot.: 

1. Braku rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i 
wentylacyjnych w zadaniu na adaptację pomieszczeń stołówki na szatnię, portiernię i 
pomieszczenia socjalne. Zamawiający nie udostępnił rzutów, przekrojów czy 
rozwinięć ani miejsc wpięć do istniejących instalacji. Uniemożliwia to rzetelną 
wycenę przedmiotu zamówienia.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektami branżowymi, 
uszczegółowienie wyceny oferty należy wykonać poprzez przeprowadzenie wizji 
lokalnej. 
 

2. W zadaniu na adaptację pomieszczeń stołówki na szatnię, portiernię i pomieszczenia 
socjalne – Czy gabloty szklane, oświetlenie ledowe i inne wyposażenie np. szafki 
ubraniowe czy bęben na klucze jest objęty zakresem przedmiotowego zamówienia? 
 
Odpowiedź: Przedmiotem zakresu zamówienia nie są gabloty szklane, szafki 
ubraniowe i inne wyposażenia meblowe, natomiast przedmiotem zakresu 
zamówienia jest wykonanie oświetlenia ledowego, przeniesienie bębna na klucze. 
 

3. W zadaniu na likwidację szatni – brak opracowania w zakresie wykonania nowej 
instalacji do wykonania gniazd elektrycznych – rzuty, miejsca włączenia do istniejącej 
instalacji i sposób prowadzenia przewodów.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem instalacji elektrycznej, 
uszczegółowienie wyceny oferty należy wykonać poprzez przeprowadzenie wizji 
lokalnej. 
 

4. W zadaniu na połączenie sal 400 i 401 – wg. pozycji 34 przedmiaru robót należy 
wymienić 4 gniazda elektryczne i przesunąć 2 lampy sufitowe. O jaką odległość? Jaki 
jest sposób prowadzenia przewodów.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 



 
Odpowiedź: Należy wymienić istniejące gniazda elektryczne na nowe podwójne. 
Po likwidacji kanału wentylacyjnego, należy rozmieścić 2 lampy sufitowe 
symetrycznie do istniejących. Instalacje (okablowanie) wykonać podtynkowo. 
 

5. Do zadania na połączenie sal 400 i 401 – Czy szyb wentylacyjny należy rozebrać 
jedynie w poziomie remontowanej kondygnacji? Oferent domyśla się, że szyb 
wentylacyjny prowadzony jest od poziomu piwnicy. Czy szyb wentylacyjny sięga 
jedynie do stropu nad poziomem 400? Jaka jest możliwość podstemplowania stropu w 
miejscu betonowania na poziomie 300?mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy rozebrać szyb wentylacyjny 
jedynie w poziomie remontowanej kondygnacji zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Szyb wentylacyjny sięga powyższej poziomu „400”. Brak możliwości 
podstemplowania stropu na poziomie „300”.mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 

6. Do zadania na remont sal 402A i 402B – Wg opisu technicznego należy wykuć 
dodatkowy otwór na nowe drzwi. Proszę o wskazanie lokalizacji oraz wymiarów.mm 
 
Odpowiedź: Należy wykuć otwór umożliwiaj ący montaż drzwi o wymiarach w 
świetle 90 cm x 205 cm, w pomieszczeniu 402c od strony korytarza. 
 

7. Do zadania na remont sal 402A i 402B – Wg opisu technicznego należy wykonać 
nową instalację do nowych gniazd elektrycznych. Zamawiający nie udostępnił 
rozwiązania ani sposobu prowadzenia przewodów.mmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Odpowiedź: Przewody należy ułożyć podtynkowo, zasilanie doprowadzić z 
istniejącej rozdzielni elektrycznej, usytuowanej na korytarzu poziomu „400”. 
 

8. Do zadania na modernizację Sali komputerowej 327 – brak opracowania w zakresie 
nowego zasilania do nowych stanowisk komputerowych. Rzut z rozmieszczeniem i 
sposobem prowadzenia przewodów.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 
Odpowiedź: Należy wymienić tylko gniazda, natomiast zasilenie pozostaje bez 
zmian. 
 

9. Oferent przyjmuje, że Zamawiający jest świadomy możliwości wystąpienia różnicy 
rzędnych posadzki pomieszczeń remontowanych z przyległymi.mmmmmmmmmmm 
 
Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza możliwości wystąpienia różnicy rzędnych 
posadzki pomieszczeń remontowanych z przyległymi.mmmmmmmmmmmmm 
 


