
   

 Projekt „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości 
w Politechnice Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego         
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania – 67 186 928, 68  zł.  

   

Gdańsk, 17.07.2015 r. 
 

 
 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane związane z dokończeniem przebudowy poddaszy 
w bloku „B” i „C” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na laboratoria dydaktyczne 
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku                   
- Wrzeszczu  

CRZP: ZP /182/055/R/15 

 
 

 
 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 03 i 06.07.2015 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

 
Zapytanie 1 

W związku z faktem ze istnieją dwa opisy techniczne, jeden dla projektu budowlanego, drugi dla 

wykonawczego, i istnieją rozbieżności pomiędzy nimi (np. w sprawie konstrukcji podłogi P1 lub 
wykończenia posadzek), prosimy o podanie według jakiego opisu wykonawca ma dokonywać wyceny.  

Odpowiedź 

Wg opisu projektu wykonawczego.   

 
Zapytanie 2 

W jednym z opisów podłoga wykonana jest z wykładziny dekoracyjnej w formie płytek winylowych                      

o wymiarach 61x61 cm, natomiast w przedmiarze  w poz. 2 i 39 wpisano jako podłogę z wykładziny PCV. 
Prosimy o podanie jaki typ warstwy wierzchniej ma być zastosowany i wymagania jakie będą jej stawiane 

jeżeli będzie to podłoga z wykładziny rulonowej PCV.  

Odpowiedź 

Podłoga wykończona jest wykładziną dekoracyjną w formie płytek winylowych (PCV) o wymiarach 61x61 
cm zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

Zapytanie 3 

W trakcie wizji lokalnej zwrócono uwagę, że szereg okien połaciowych  zarówno w gmachu ,,B" jak i ,,C" 

przygotowanych jest do montażu rolet, opisanych w zestawieniu stolarki okiennej. W opisach 

technicznych zarówno budowlanym jak i wykonawczym brak jest jakiejkolwiek wzmianki o żaluzjach. 
Także w przekazanym przedmiarze brak jest jakiejkolwiek pozycji. 

Jeżeli żaluzje mają podlegać wycenie prosimy o podanie parametrów technicznych jakie stawiane będą 

temu materiałowi.  

Odpowiedź 

Rolety nie są objęte tym zamówieniem. 
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Zapytanie 4 

Także w trakcie wizji lokalnej stwierdzono brak zabezpieczenia okna O7 w pochwyty stalowe. Czy 

wykonawca ma dokonać wyceny tego elementu.  

Odpowiedź 

Przedmiar robót przekazany jest celem ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu 
ofertowego i nie określają przedmiotu zamówienia. W wycenie należy wycenić wszystkie niezbędne 
roboty ujęte w projekcie i w specyfikacji. 
 
Zapytanie 5 

Prosimy o uaktualnienie dokumentacji technicznej poprzez dodanie na rzutach lub w zestawieniu 

powierzchni jakiego rodzaju podłoga ma być wykonana w poszczególnych pomieszczeniach.  

Odpowiedź 

W projekcie wykonawczym „ARCHITEKTURA WNĘTRZ” pkt 3 „Posadzki” zawarte są parametry, lokalizacja 
i rodzaj wykończenia posadzek.   
 

Zapytanie 6 

Wnosimy o uaktualnienie dokumentacji dotyczącej zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej dla 

przebudowywanych pomieszczeń  

Odpowiedź 

Stolarka okienna została wykonana w poprzednim zamówieniu. Stolarka i ślusarka wg. projektu 
wykonawczego nr A-20 i A 22   
 

Zapytanie 7 

W opisie technicznym projektu wykonawczego dotyczącym podłogi podniesionej (pkt.10) brak jest 

wzmianki o izolacji z wełny mineralnej, która jest opisana w pkt. 19 dotyczącym podłóg z P1 i P3. Czy 
wykonawca ma dokonać wyceny uwzględniającą wełnę mineralną. Jeżeli tak to prosimy o podanie 

grubości i parametrów materiału.  

Odpowiedź 

Wełna mineralna na stropie pod podłogą podniesioną nie będzie stosowana i nie należy wyceniać tego 
elementu.  

 

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 


