
    

 

 
 

 

 
  

 
 

                                                                                                      Gdańsk, dnia 19-02-2016 r. 

 
 

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

nieograniczonego na wymianę 9 domków letniskowych wraz z zagospodarowaniem  
terenu w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Gdańskiej Czarlina – działka nr 430/1, 
Skoczkowo 9, 83-406 Wąglikowice, gm. Kościerzyna 

                CRZP: ZP /13/055/R/16 
 

 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 17.02.2016 r. wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 

Pytanie 1: 
Proszę o podanie informacji co należy zrobić z materiałem z rozbiórki domków? 

Odpowiedź: 

Materiał z rozbiórki domków należy wywieźć i poddań utylizacji. 

 

Pytanie 2: 
Proszę o dokładne sprecyzowanie wyposażenia toalety wraz z podaniem parametrów m.in. wymiar 

brodzika – czy tylko brodzik czy cała kabina, wym. lustra, umywalki, kolor armatury i dodatków. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie toalet:  

- brodzik półokrągły 90x90 z kabiną półokrągłą z drzwiami rozsuwanymi szklanymi matowymi ,    

   bateria termostatyczna 

- WC – typu kompakt stojący kolor biały z deską sedesową  wolnoopadającą 

- umywalka biała szer. 60 cm.  

- lustro łazienkowe wiszące  szer.70cm, wys.60 cm 

- kolor dodatków do uzgodnienia 

 

Pytanie 3: 

Do jakiej wysokości należy wyłożyć płytki w łazience? 

Odpowiedź: 

Płytki w łazience wyłożyć do sufitu. 

 

Pytanie 4: 

Proszę o podanie wymiarów i parametrów płytek przeznaczonych do łazienki i aneksu kuchennego 

Odpowiedź: 

Płytki  w łazience i aneksie:  

- płytki ścienne glazurowane kolor do uzgodnienia, wymiary min. 20x25cm lub wymiary większe,   

  gat. I 

- terakota typu gres, gat. I, antypoślizgowe, kolor do uzgodnienia  



 

 

Pytanie 5: 

Proszę o dokładne sprecyzowanie wyposażenia aneksu kuchennego wraz z podaniem parametrów 

mebli, wyposażenia. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie aneksu: 

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem  nablatowy ze stali nierdzewnej 

- szafki kuchenne stojące szer. 80+60 cm przykryte blatem ciągłym z otworem na zlewozmywak, 

- szafki wiszące 2 szt. szer. po 80 cm. Kolorystyka mebli kuchennych do uzgodnienia. 

 

Pytanie 6: 

Proszę o dokładne sprecyzowanie wyposażenia pozostałych pomieszczeń – pokoje. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie ruchome pomieszczeń nie jest objęte zamówieniem. 

 

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  

 

 


