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Gdańsk, dnia 09.02.2021 r.         
 

Do uczestników postępowania 
 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie remontu pomieszczeń 

należących do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
 
nr postępowania: GUM2021 ZP0008 
 
Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp. 

 
 

Budynek 27 
 
Pytanie 1:    Tłumik akustyczny 400/400 proszę o podanie pożądanej długości tłumika.   
Odpowiedz:  Brak pożądanej długości.  
 
Pytanie 2:  Czy tłumik montowany jest w miejsce istniejącego brak w opisie i przedmiarach czynności 

koniecznych do jego zamontowania.  
Odpowiedz:  Nie tłumik będzie montowany jako nowy element. 
 
Pytanie 3:  Filtr kanałowy wg projektu F7 proszę o podanie pożądanych wymiarów i typu. Wg przedmiaru 

„Filtr kanałowy okrągły FKO EU4 o wymiarach 400x450x180 mm”.  
Odpowiedz:  Brak pożądanej długości.   
 
Pytanie 4:  Czy filtr kanałowy montowany jest w miejsce istniejącego brak w opisie i przedmiarach 

czynności koniecznych do jego zamontowania.  
Odpowiedz:  Nie, filtr będzie montowany jako nowy element.  
 
Pytanie 5:  Przepustnica jednopłaszczyznowa 400x400 mm z regulatorem zmiennego przepływu typu VAV 

montowana jest w miejsce istniejącej, brak w opisie i przedmiarach czynności koniecznych do 
jej zamontowania.  

Odpowiedz:  Nie, regulator będzie montowany jako nowy element. 
 
Pytanie 6:  Kratka wentylacyjna ścienna KSV-HP szt. 6 z dwoma rzędami kierownic i przepustnicą, wymiar 

otworu montażowego 325/325 mm proszę o potwierdzenie brak w projekcie  
Odpowiedz:  Potwierdzam. 
 
Pytanie 7:  Proszę o potwierdzenie że wymianie podlega tylko grzejnik na grzejnik  higieniczny 

H30/600/1500 i zawór powrotny.  
Odpowiedz:    Wraz z zaworem termostatycznym oraz dostosowaniem podejścia do grzejnika. 
 
 
 
Wydział Farmacji GUM 
 
Pytanie 8:  Proszę o potwierdzenie że, instalacja wod-kan będzie prowadzona po ścianach pomieszczeń 

bez bruzdowania.  
Odpowiedz:    Instalacje należy prowadzić w bruzdach. 
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Pytanie 9:   Proszę o potwierdzenie że, automaty odpowietrzające kanalizację sanitarną są istniejące  
Odpowiedz:   Automaty odpowietrzające są nowo projektowane.   
 
Pytanie 10:  Proszę o potwierdzenie że wymianie podlega tylko grzejnik na grzejnik  higieniczny 

C30/600/2800 i zawór powrotny.  
Odpowiedz:  Wraz z zaworem termostatycznym oraz dostosowaniem podejścia do grzejnika  
 
Pytanie 11:  Jak ma wyglądać i jakie rozmiary powinien mieć - Odciąg miejscowy z ramieniem wyciągowym 

DN150. 
Odpowiedz:  Urządzenia przeznaczone do odciągania zanieczyszczeń pyłowo gazowych powstających na 

stanowiskach pracy. Dostosowania do prac typu spawanie, szlifowanie czy klejeniu. W 
skuteczny sposób pozwalający ograniczyć rozprzestrzeniające się zanieczyszczenia. 

 
Pytanie 12:  Proszę o potwierdzenie długości  Rurociągi z rur miedzianych izolowanych w instalacji obiegu 

freonu o śr. 18 mm wg przedmiaru 4,2 mb.  
Odpowiedz:  W zależności od końcowego ulokowania jednostki zewnętrznej może zmieniać się do około 10 

mb.   
 
Pytanie 13:  Proszę o potwierdzenie długości  drabinek dla rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 

18 mm wg przedmiaru 2,1 mb.   
Odpowiedz:  W zależności od końcowego ulokowania jednostki zewnętrznej może zmieniać się do około 10 

mb.   
 
 
USS - Wydział Farmacji 
 
Pytanie 14:  Proszę o potwierdzenie że, instalacja wod-kan będzie prowadzona po ścianach pomieszczeń 

bez bruzdowania. 
Odpowiedz:  Instalacje należy prowadzić w bruzdach. 
 
Pytanie 15:  Szafka laboratoryjna zlewozmywakowa ze zlewem dwukomorowym nakładanym z ociekaczem, 

proszę o pożądany wygląd szafki i z czego mają być wykonane. 
Odpowiedz:  Z materiałów wodoodpornych.  
 
 
 

                                                                                                                             Kanclerz 
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                                                                                                                             Marek Langowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska 


