16.06.2014 r.

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na rozbudowę budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia
dydaktyczne przy ul. Do Studzienki 16A w Gdańsku
CRZP: ZP /216/055/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 10.06.2014 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:
Zapytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sprężarek łopatkowych zamiast śrubowych dla zasilenia
instalacji sprężonego powietrza?
Zapytanie 2
Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej Projektu Wykonawczego Przebudowa Kanału c.o. o
część rysunkową?
Zapytanie 3
Prosimy o dokładne wskazanie jaki jest zakres oferty wyposażenia technicznego modelarni?
Zapytanie 4
Prosimy o udzielenie informacji czy wyposażenie w meble i sprzęt komputerowy
Zapytanie 5
Prosimy o udzielenie informacji czy następujące urządzenia laboratoryjne są w zakresie oferty: bramka
pomiarowa (most holowniczy), urządzenie do wywoływania fal, urządzenie do pochłaniania fal, suwnica
oparta na belkach podsuwnicowych?
Zapytanie 6
Prosimy o informację czy w zakresie inwestycji jest instalacja odciągowa (pomieszczenie modelarni –
stanowisko piły taśmowej i odciągu trocin)?
Zapytanie 7
Według „Orzeczenia o stanie technicznym północnego skrzydła budynku WOiO PG” ptk. 12, strop
monolityczny nad parterem należy wzmocnić aby spełniał wymogi stanu granicznej użytkowalności.
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Prosimy o wskazanie w jaki sposób strop ma być wzmocniony (zalecenie według Orzeczenia o stanie
technicznym: „płyty stropu monolitycznego należy odpowiednio wzmocnić włóknami węglowymi”).
W projekcie konstrukcji nie ma informacji o wzmocnieniu w/w stropu nad parterem.
Zapytanie 8
Prosimy o konkretne wskazanie (osie) stropu wymagających w/w sposobu wzmocnienia?
Zapytanie 9
Prosimy o udzielenie informacji, które elementy wyposażenia są niedemontowlane i należy je
zabezpieczyć w przypadku prac rozbiórkowych (wg opisu)??
Zapytanie 10
Prosimy o udzielenie informacji czy wykonanie instalacji gazu jest w zakresie oferty?
Zapytanie 11
Prosimy o udzielenie informacji w jaki sposób będzie dostarczany gaz do stanowisk badawczych
(pomieszczenie 1.27 – laboratorium paliw i smaru) wg Projektu Technologii?
Zapytanie 12
Jeżeli bezpośrednio z instalacji gazu prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zasialnia
i podłączenia instalacji gazu?

Odpowiedzi
Ad. 1

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sprężarek łopatkowych.
Ad. 2

Zamawiający załącza część rysunkową do dokumentacji projektowej Projektu Wykonawczego
Przebudowa kanału c.o.
Ad. 3

Wyposażenie modelarni nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
Ad. 4
Wyposażenie w meble i sprzęt komputerowy nie jest objęte przedmiotem zamówienia.
Ad. 5

Z wyższej wymienionych rzeczy jedynie suwnica jest objęta przedmiotem zamówienia.
Ad. 6

Tak.
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Ad. 7

Wzmocnienie konstrukcji stropu jest wymagane przy oparciu podciągów na istniejących żelbetowych
wspornikach. W projekcie wykonawczym zrezygnowano z tego i oparto projektowany strop bezpośrednio
na istniejącej zewnętrznej ścianie podłużnej i słupach.
Wobec czego nie występuje konieczność wzmacniania konstrukcji istniejącego stropu.
Ad. 8

Patrz odpowiedź pkt 7.
Ad. 9

Zabezpieczeniu podlegają urządzenia w rozdzielni trafostacji, zrywarka pulsacyjna, instalacje wzdłuż
ściany zewnętrznej podłużnej w węźle c.o i hydroforni.
Ad. 10

Nie, instalacja gazu nie jest przedmiotem zamówienia.
Ad. 11

Patrz odpowiedź punkt 10.
Ad. 12

Patrz odpowiedź punkt 10.
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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