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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na modernizację pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i 
korytarzy V piętra w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki 
Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. Do Studzienki 16A w Gdańsku    

CRZP: ZP /221/017/R/14 
 

 

 
Zamawiający informuje, że w dniu 06.06.2014 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
Zapytania: 

1) W przedmiarze ujęto demontaż obicia ścian z płyt azbestowo-cementowych oraz płyt kartonowo-
gipsowych, natomiast brak w przedmiarze nakładów na rozebranie wypełnienia ścianek z wełny 
mineralnej z usunięciem, wywozem i utylizacją (mówi o tym opis techniczny) – czy ująć w ofercie 

2) Proszę o informację, czy w ofercie należy ujmować i ile m2 (w których pokojach) demontaż 
warstwy wyrównawczej z płyty pilśniowej pod wykładzinami dywanowymi, ponieważ brak                       
w przedmiarze, natomiast jest taka uwaga w SIWZ 

3) W przedmiarze ujęto montaż drzwi aluminiowych – czy wykonawcy mają ująć w ofercie montaż 
tych drzwi w istniejących otworach, ponieważ w przedmiarze brak rozkuwania otworów                           
i ewentualnych nadproży a istniejące drzwi są o ok. 10 cm mniejsze 

4) Czy drzwi aluminiowe mają mieć poprzeczkę poziomą na wys. 90 cm  

5) Czy w drzwiach i ściankach szklonych zastosować panel szklany gr. 24 mm (4-16-4), czy ująć               
w ofercie szybę bezpieczną z obu stron  

6) Dlaczego w pokojach 501 – 502 ujęto tak małe ilości wywozu gruzu na wysypisko,                           
a w następnych pokojach w ogóle nie ujęto wywozu ścianek, drzwi, wykładzin i sufitów – czy 
wywóz wszystkich elementów z demontażu należy ująć w ofercie  

7) Brak w przedmiarze malowania farbą olejną istniejące drzwi do sanitariatów i numeracji (w opisie 
technicznym – korytarz) czy ująć i ile sztuk 

8) Proszę o załączenie rysunku naprawy wentylacji grawitacyjnej – element przedmiaru nr 12 

9) Proszę o potwierdzenie, że nie trzeba ujmować w ofercie w poz. 203 więcej kratek niż 2 szt. oraz 
zamurowania po przebiciach – 63 szt. (poz. 200). 

 

Odpowiedzi 

Ad. 1, 2, 3, 6   

Załączone przedmiary robót przekazane są celem ułatwienia wyliczenia ceny oferty i nie stanowią 
opisu przedmiotu zamówienia, a przywołane podstawy wyceny są przykładowymi. Objęte 
przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy typowych, standardowych prac budowlanych 
głównie wykończeniowych. Roboty należy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną”.  

 



 

 

Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 7 części I STWiORB. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, 
pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji 
projektowej, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji i we wzorze  umowy, jak i własnej 
wiedzy i doświadczenia oraz inne nie ujęte w dokumentacji projektowej a konieczne z punktu widzenia 
Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących. Jeżeli 
przy obliczaniu ceny Wykonawca pominie roboty, których wykonanie jest niezbędne przy realizacji 
przedmiotu zamówienia, nie zostaną one dodatkowo opłacone po ich wykonaniu, gdyż Zamawiający 
uważać będzie, że zostały ujęte w cenie oferty. 

Ad. 7  

Drzwi do sanitariatów i wind zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  

Ad. 4  

Drzwi aluminiowe mają mieć poprzeczkę poziomą na normatywnej wysokości. 

Ad. 5  

W drzwiach ścianki szklanej i ściance szklanej należy przyjąć panel zespolony 24 mm ( 4-16-4) - dolny 

pas (pod poprzeczką poziomą) szybą mleczną, pas górny(nad poprzeczką poziomą) szybą przezierną 

Ad. 8, 9   

Należy zamontować 2 szt. kratek wentylacyjnych w przewodach murowanych, natomiast kratki w ilości 

63 szt. są zamontowane w meblościankach i należy je połączyć przewodem elastycznym z przewodem 

kominowym murowanym i w tym celu należy wykuć otwory i osadzić sztucery przyłączeniowe z blachy 

stalowej ocynkowanej w przewodach kominowych, a do meblościanki należy przymocować sztucer 

przyłączeniowy. Oba sztucery połączyć przewodem elastycznym i założyć opaski zaciskowe. 

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 

 


