
 

Gdańsk, 2020-07-27 
 

Odpowiedzi na pytania „1” 
 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843- tekst jednolity, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP o 
wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8, w zw. z art. 6a ustawy PZP na: 

 
Roboty budowlane: remont pomieszczeń Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki 

Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Traugutta 79. 
  

Nr postępowania: ZP/158/018/R/20 
 

Zamawiający Politechnika Gdańska, informuje, iż wpłynęły pytania o następującej treści: 
 
Pytanie 1: 
- czy jest możliwa wizja lokalna w piątek ok. 13.00-14.30 (24.07) lub w najbliższy poniedziałek lub 
wtorek? Dostosuję się co do godziny (w dokumentacji przetargowej brak jakichkolwiek rzutów i 
zdjęć stanu istniejącego). 
Odpowiedź 1: 
Wykonawca może obejrzeć teren/ zakres prac, w każdy dzień od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 8-14, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z Panią Ewą Lipką nr tel.: 784 
911 817. 
 
Pytanie 2: 
- w przedmiarze podano „malowanie farbami emulsyjnymi” – czy jest możliwość zamiany na 
akrylowe lub lateksowe, z zachowaniem wysokiej jakości farb i wysokiej odporności na zmywanie 
/zabrudzenia? 
Odpowiedź 1: 
Tak, jest możliwość zamiany na farbę akrylową lub lateksową, która będzie odporna na 
szorowanie na mokro kl.2 wg PN-EN 13300; 2002.  
 
Pytanie 3: 
- pozycje „ likwidacja pęknięć  i ubytków…” są podane w [m] czy jest to odpowiednia jednostka? 
Nie [m2]? 
Odpowiedź 3 
Pkt. 7.1 Projektu technicznego : 
w przypadku drobnych uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów należy uzupełnić ubytki np. 
gotową zaprawą tynkarską, a w obrębie spękań wkleić taśmę lub siatkę elastyczną. 
Powierzchnie ścian i sufitów po naprawach mają być gładkie. 
 
Pytanie 4: 
- proszę o orientacyjny termin rozpoczęcia prac który oczekują Państwo od wykonawcy.   
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Odpowiedź 4:  
Orientacyjny termin rozpoczęcia prac to 2020-08-10. 
 
Pytanie 5: 
- proszę o informację z czego wykonane są obecnie lamperie i o jakiej fakturze? 
Odpowiedź 5:  
Obecnie lamperie wykonane są z farby olejnej o gładkiej fakturze. 
 
Pytanie 6: 
- czy drzwi do przemalowania posiadają szklenia? 
Odpowiedź 6:  
Nie, drzwi do pomalowania nie posiadają szklenia. 
 
Pytanie 7: 
- roboty elektryczne - montaż lamp (poz. 108) czy lampy dostarcza inwestor czy zakup po stronie 
wykonawcy? Jeśli tak poproszę o specyfikację. 
Odpowiedź 7:  
Wszystkie oprawy oświetleniowe- dostarcza i montuje wykonawca robót. 
Zamawiający zamieszcza opis/ specyfikację. 
 
Pytanie 8: 
- łazienka/prysznic – j. w. czy lampy kinkiety po stronie wykonawcy? 
Odpowiedź 8:  
Wszystkie oprawy oświetleniowe- dostarcza i montuje wykonawca robót. 
Zamawiający zamieszcza opis/ specyfikację. 
 
Pytanie 9: 
- czy na czas robót zamawiający udostępni miejsce na kontener na odpady budowlane? 
Odpowiedź 9:  
Pkt. 4 Roboty rozbiórkowe - STWIORB  
"W miejscu wskazanym przez Zamawiającego należy ustawić kontenery lub pojazdy do 
załadowania i wywiezienia gruzu."  
 
Pytanie 10: 
- czy na czas robót dostępna będzie winda do transportu materiałów  
Odpowiedź 10:  
Pkt. 4 db Prace towarzyszące - STWIORB  
"Użycie dźwigów osobowych znajdujących się w budynkach do celów transportowych wymaga 
uzyskania zezwolenia od Zarządcy Gmachu B i Gmachu Wydziału ZIE oraz odpowiednim ich 
zabezpieczeniu." 
 
TERMIN SKŁADANIA / OTWARCIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN. 
 

DZIEKAN  
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMII 

dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG 


