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Zapytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

dot.: rozbudowy budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przy
ul. Traugutta 79 w Gdańsku

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w postępowaniu pod nazwą „Rozbudowa budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej przy ul. Traugutta 79 w Gdańsku” wpłynęły pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na
pytania.
Pytanie nr 1:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt budowlany:
- Instalacji sanitarnych wod - kan, co.o., c.t.
- Wentylacji mechanicznej
- Instalacji elektrycznej
- Instalacji teleinformatycznej
Odpowiedz:
Projekt budowlany na instalację teleinformatyczną nie został wykonany obowiązujący jest
projekt wykonawczy, pozostałe projekty budowlane są umieszczone w załączniku nr I do
specyfikacji.
Pytanie nr 2:
Prosimy o określenie, czy wyposażenie i umeblowanie:
- pomieszczeń biurowych w stoliki, biurka, krzesła, regały, szafy, ekrany rozwijane, rzutniki
multimedialne itp.
- pomieszczenia socjalnego w meble kuchenne, lodówkę, zlewozmywak, stół, krzesła, szafki
kuchenne, blaty, stół itp.
należy uwzględnić w wycenie.
Jeżeli tak to prosimy o załączenie opisu szczegółowego określającego elementy wyposażenia
oraz przedstawienie zestawienia ilościowego wyposażenia.
Odpowiedz:
Zamawiający informuje, że powyższe elementy nie są przedmiotem postępowania.
Wykonawca wykona niezbędne podejścia do urządzeń multimedialnych, ekranów zwijanych.
Dostawa i montaż zlewozmywaka jest po stronie Wykonawcy.
Pytanie nr 3:
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy:
- Instalacji sanitarnych wod - kan, co.o., c.t.
- Wentylacji mechanicznej
- Instalacji elektrycznej
- Instalacji teleinformatycznej
Odpowiedz:
Zamawiający uzupełni dokumentację o instalację teleinformatyczną pozostałe projekty
wykonawcze są umieszczone w załączniku nr II do specyfikacji.
Została uzupełniona dokumentacja:

Załącznik nr I do specyfikacji - Projekt budowlany Instalacje sanitarne: zewnętrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
Załącznik nr IV do specyfikacji Przedmiar instalacji sanitarnej: zewnętrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej



Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w
terminie do dnia 19.06.2015 r. do godziny 10:00.
Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść
Specyf~kacj i Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część
SpecyfIkacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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