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Gdańsk, dnia 10.02.2021 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. 
 
Pytanie 1:  Brak wymiarów tłumika.  
Odpowiedz:  W zależności o producentów tłumiki mogą mieć zróżnicowane długości dlatego nie został 

podany.  
  
Pytanie 2:  Różne typy filtra projekt F7 brak wymiaru lub przedmiar filtr kołowy  EU4 400x450x180. 
Odpowiedz:  W zależności o producentów filtry mogą mieć zróżnicowane długości dlatego nie został podany. 
 
Pytanie 3:  Czy przepustnica z regulatorem czy sam regulator nowy. 
Odpowiedz:  Zgodnie z przedmiarem montaż nowej przepustnicy z regulatorem. 
 
Pytanie 4:  Jaką pozycję poprawić w przedmiarze czy dołożyć nową (w odpowiedziach z dnia 09.02.2020 

dotyczy pytań nr 7, 8, 9) 
Odpowiedz:  Poprawić w przedmiarze.  
 
Pytanie 5:  Proszę o podanie pożądanej wielkości odciągu-okapu, z jakiego materiału. Okap stacjonarny czy 

przesuwny w ilu kierunkach. Włączenie do instalacji istniejącej bez wentylatora czy z 
wentylatorem.  

Odpowiedz:  Materiał chemoodporny, okap przesuwny, wykonanie instalacji wraz z wentylatorem.  
 
Pytanie 6:  Proszę o podanie odległości pomiędzy jednostką wewnętrzną klimatyzacji a miejscem 

przewidzianym na posadowienie jednostki zewnętrznej na dachu. Jaką pozycję poprawić w 
przedmiarze czy dołożyć nową. (W odpowiedziach z dnia 09.02.2020 dotyczy pytań nr 12, 13). 

Odpowiedz:  Około do 10m. 
   
Pytanie 7:   Instalacja wod – kan prowadzona w bruzdach. Jaką pozycję poprawić w przedmiarze czy 

dołożyć nową.  
Odpowiedz:    Poprawić w przedmiarze. 
 
Pytanie 8:   Proszę o akceptację – konstrukcja pod zlew ze stali nierdzewnej nakładany lekka stalowa 

obłożona płytami wodoodpornymi. 
Odpowiedz:  Akceptacja będzie możliwa po otrzymaniu pełnej karty materiałowej.   
 
Ponadto Zamawiający informuję, iż zapis SWZ w rozdz. VIII pkt. 9: „Brak wyceny którejkolwiek pozycji lub wartość 
0,00zł skutkować będzie odrzuceniem oferty”, nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. Zamawiający 
dopuszcza wprowadzanie nowych pozycji i dokonywanie zmiany w pozycjach przedmiaru.   
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