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Prod ziekan  
ds. kierunku Transport 
i współpracy mi ędzynarodowej 

  Gdańsk, dnia 7.08.2018 r.

Wykonawcy bior ący udział w post ępowaniu
ogłoszonym w Suplemencie 

do Dziennika Urz ędowego Unii Europejskiej
w dniu 25.07.2018 r. nr ogłoszenia 2018/S 141-32239 2

 i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl
oraz w siedzibie Zamawiaj ącego

 
 
 

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
 

 
dotyczy: postępowania ZP 15/WILiŚ/2018, CRZP 143/002/R/18 na modernizację budynku Żelbet Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej - etap I. 
 

 
Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, że 

w dniu 03.08.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy o brzmieniu: 
 
 
W związku z przygotowywaniem oferty na przedmiotową inwestycję zwracam się z prośbą o wyjaśnienie 
następujących treści SIWZ. 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w etapie I należy ująć rozebranie ścianki znajdującej się w korytarzu (oś 7) parteru? 

 
Odpowiedź 
Nie, w etapie I nie należy ujmować rozebrania ścianki znajdującej się w korytarzu (oś 7) parteru. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w etapie I należy ująć dostawę i montaż drzwi oznaczonych jako P.12 w przyziemiu 
(oś 10)? 
Odpowiedź 
Tak, należy ująć dostawę i montaż drzwi oznaczonych jako P.12. 
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Pytanie nr 3 
Prosimy o wyjaśnienie na jakim etapie należy zakończyć roboty związane ze wznoszeniem szybu windowego? 
(na jaką wysokość należy poprowadzić ściany szybu, czy należy wykonać otwór w stropie, w jaki sposób 
zabezpieczyć otwór w stropie po zakończeniu robót) 
  
Odpowiedź 
Ściany szybu należy wykonać na całej wysokości przyziemia. Nie należy wykonywać otworu 
w stropie. 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o potwierdzenie, iż roboty konserwatorskie elewacji, wymianę stolarki okiennej i roboty w obrębie 
połaci dachu należy również wykonać jedynie w osiach 3-7 (w przyziemiu w osiach 3-10). 
 
Odpowiedź  
Roboty konserwatorskie elewacji należy przeprowadzić w osiach 1-10, wymianę stolarki okiennej
i roboty w obrębie połaci dachu – w osiach 3-10. 

 
Pytanie nr 5 
W przedmiarze ujęto jedynie czyszczenie strumieniowo-ścierne elewacji, pominięto natomiast wszystkie 
pozostałe zabiegi wymienione w programie prac konserwatorskich (wykucie i uzupełnienie zniszczonych cegieł 
i spoin, wzmacnianie osłabionych partii ścian, spoinowanie). Prosimy o potwierdzenie iż wymienione 
w programie prac konserwatorskich roboty w zakresie elewacji należy ująć w ofercie. 

 
Odpowiedź  
Załączone przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia,  przekazane są wyłącznie dla 
ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego.  
Wszystkie wymienione w programie prac konserwatorskich roboty w zakresie elewacji należy ująć w ofercie. 

 
Pytanie nr 6 
Zgodnie z zapisem w przedmiarze: „Naprawa pokrycia i obróbek blacharskich zgodnie z zaleceniami 
Dokumentacji Konserwatorskiej i Projektu Architektonicznego”. W Programie prac konserwatorskich ujęto 
jedynie zapisy „Pokrycie dachowe w złym stanie, kwalifikuje się do wymiany. Liczne dachówki uszkodzone, 
z ubytkami, mocowania rozspojone. Pokrycia ścianek bocznych facjat wymienione na blaszane. Opierzenia 
skorodowane, miejsca łączeń rozszczelnione. Gąsiory kalenicy wtórnie wyspoinowane, spoinowanie grube, 
nieregularne, wykrusza się.” oraz „Opierzenia blacharskie kwalifikują się do wymiany. Przy okazji tych prac 
powinno się przywrócić krycie ścianek bocznych facjatek skrzydła południowego dachówką, według 
zachowanego wzoru. Konieczne jest prawidłowe odprowadzenie wody opadowej.” Prosimy o sprecyzowanie 
robót, jakie należy wykonać w obrębie dachu i pokrycia dachowego (wymiana dachówki, łacenia, obróbek 
blacharskich, gąsiorów, nowe pokrycie facjatek, odwodnienie dachu). 

 
Odpowiedź 
Załączone przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia,  przekazane są wyłącznie dla 
ułatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
Cena oferty będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe. 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego 
i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia – wynikające zarówno z dokumentacji stanowiącej załączniki 
do SIWZ, warunków i obowiązków określonych w SIWZ i we wzorze umowy, jak własnej wiedzy
i doświadczenia oraz inne nieujęte w dokumentacji postępowania a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy 
dla kompletności wycen, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
Roboty budowlane w obrębie dachu i pokrycia dachowego opisane w Dokumentacji Konserwatorskiej 
i Projekcie Architektonicznym Wykonawca może zweryfikować samodzielnie w trakcie wizji lokalnej, o której 
mowa w rozdziale III ust. 16 SIWZ (str.4).  
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Zamawiający przedłuża termin zgłaszania chęci uczestniczenia w wizji lokalnej, o której mowa w rozdziale III 
ust. 16 SIWZ do dnia 10.08.2018r. 

 
Pytanie nr 7 
Zgodnie z projektem wnętrz należy wykonać parapety z konglomeratu gr. 4cm białe. Natomiast zgodnie z 
przedmiarem należy przeprowadzić „Renowację parapetów wewnętrznych”. Prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności. 
 
Odpowiedź   
Parapety należy wykonać zgodnie z projektem wnętrz. 

 
Pytanie nr 8 
Na rysunkach łazienek projektu wnętrz na oknach widoczne są żaluzje metalowe poziome okienne – czy 
element ten należy ująć w ofercie? 
 
Odpowiedź 
Tak, należy ująć w ofercie. 

 
Pytanie nr 9 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż wyposażenia (zabudowy, elementy 
ruchome) ujętego na rysunkach aranżacji projektu wnętrz? 
 
Odpowiedź 
Nie, nie należy uwzględnić dostawy i montażu wyposażenia. 
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w ofercie należy uwzględniać wyposażenie laboratoriów (021U i 022T) pomieszczeń 
socjalnych (0.2 i 9), laboratorium (0.3) i magazynu (3G) w suszarkę do rąk i automatyczny dozownik mydła? 

 
Odpowiedź 
Tak, należy uwzględnić. 

 
Pytanie nr 11 
W przedmiarze ujęto dostawę i montaż bramy do pomieszczenia 24b – pomieszczenie to znajduje się poza 
zakresem osi wskazanym w SIWZ – prosimy o wyjaśnienie czy dostawa i montaż bramy znajduje się w zakresie 
zamówienia? 
 
Odpowiedź 
Dostawa i montaż bramy nie znajduje się w zakresie zamówienia. 
 
 
                                                                                                                W imieniu Zamawiającego 

                                                                                                        Prodziekan ds. kierunku Transport 
                                                                                                            i współpracy międzynarodowej 

                                                                                                              Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
                                                                                                              dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. nadzw. PG 

 
 

                                                                                                            
 

                                                                                    
 
 


