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Gdańsk, dnia 18.02.2021 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 B27 
 
Pytanie 1:  Czy wyniesienie i wniesienie mebli z pom.3,08, 3,09 i 3,11 jest po stronie Zamawiającego-brak w 

przedmiarach.  
Odpowiedz:  Wyniesienie i wniesienie mebli z pom.3,08, 3,09 i 3,11 jest po stronie Wykonawcy.  
  
 
Wydział Farmacji-sala gimnastyczna i kuchnia 
 
Pytanie 2:  Brak rusztowań w przedmiarze dotyczącym sali gimnastycznej do prac ściennych (wysokie 

pomieszczenie). 
Odpowiedz:  Należy ująć w wycenie oferty. 
 
Pytanie 3:  Czy wyniesienie i wniesienie mebli jest po stronie Zamawiającego-brak w przedmiarach. 
Odpowiedz:  Wyniesienie i wniesienie mebli jest po stronie Zamawiającego.  
 
 
Wydział Farmacji-pom. 2.1 laboratorium/magazyn 
 
Pytanie 4:  poz.1-wyniesienie i wniesienie regałów i mebli-proszę o potwierdzenie, że wykonawca ma ująć 

w ofercie, ewentualnie Zamawiający wykona we własnym zakresie. 
Odpowiedz:  Wyniesienie i wniesienie mebli jest po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie 5:  poz.10-ujęto gładź na stropie, ale brak gruntowania przed szpachlowaniem.  
Odpowiedz:  Należy ująć w wycenie oferty.  
 
Pytanie 6:  poz.14-ujęto montaż skrzydeł drzwiowych, natomiast brak nakładów KNR na montaż profili 

ościeżnicowych UA i ościeżnicy dla tych skrzydeł.  
Odpowiedz:  Należy ująć w wycenie oferty. 
   
Pytanie 7:  poz. 14-czy skrzydła drzwiowe z ościeżnicą mają być płytowe typu Porta, czy aluminiowe, (w 

STWiORB podano drzwi aluminiowe w nowej ścianie).  
Odpowiedz:    Należy przyjąć drzwi aluminiowe.  
 
Pytanie 8:   Posadzka-brak w przedmiarze wykonania wylewki samopoziomującej, którą należy wykonać na 

starym podłożu (zapis w STWiORB), czy ująć w ofercie. 
Odpowiedz:  Należy ująć w wycenie oferty. 
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Pytanie 9:  poz.23-proszę o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć dwukrotne pomalowanie posadzki farbą 

do betonu.  

Odpowiedz:  W ofercie należy ująć dwukrotne pomalowanie posadzki farbą do betonu.  

 
Pytanie 10:   Co z cokołami posadzki-pomalować także farbą do betonu. 
Odpowiedz:  Cokoły posadzki należy pomalować  farbą do betonu. Ująć w wycenie oferty. 
 
Pytanie 11:  Brak w przedmiarze parapetów (zapis w ST), może dać nakładki z PCV. 
Odpowiedz:    Należy ująć w wycenie oferty. 
 
Pytanie 12:  Brak w przedmiarze ułożenia kafelek przy zlewie i umywalce (zapis w ST), proszę podać ilości dla 

wykonawców.  
Odpowiedz:  Należy ująć  4m2.  
 
Pytanie 13:   Proszę o potwierdzenie, że zapisy w STWiORB dotyczące klatki schodowej (lakierowanie lamperii, 

montaż parapetów, drzwiczek rewizyjnych do szachtów 75x40) nie dotyczą tego postępowania 
przetargowego. 

Odpowiedz:   Zapisy w STWiORB dotyczące klatki schodowej (lakierowanie lamperii, montaż parapetów, 
drzwiczek rewizyjnych do szachtów 75x40) nie dotyczą tego postępowania przetargowego. 

 
Ponadto: 
 
Pytanie 14:  Czy na sali gimnastycznej należy zdemontować tylko 2 drabinki przed szpachlowaniem i robotami 

malarskimi (podano 2szt, 2kpl.)   
Odpowiedz:  Tak.   
 
Pytanie 15:  Czy po robotach należy drabinki zamontować ponownie, jaka jest ich ilość.   
Odpowiedz:    Drabinki nie będą montowane ponownie. 
 
Pytanie 16:   Proszę o potwierdzenie, że w sali gimnastycznej i kuchni nie będą wykonywane prace na sufitach 

(szpachlowanie, malowanie, gruntowanie, rusztowanie), ponieważ brak ich w przedmiarach. 
Odpowiedz:  Należy ująć w wycenie oferty. 
 
 
 
 

                                                                                                                                  Kanclerz 
            /-/   

                                                                                                                                  Marek Langowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska 


