
 

 

        Gdańsk, dnia 2017.10.26 

             

  

dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 

większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, na  roboty budowlane polegające na remoncie 21 pokoi 

hotelowych (z łazienkami) w Domu Muzyka (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w 

budynku będącym własnością Zamawiającego, znak: 06/ZP/2017 

 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, Dz.U z 2016, poz. 1020 ze zm.), Zamawiający, w 

odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, 

udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 1.  Pytanie 

 W Opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ §1. p.3) Zamawiający określił zakres prac dla 

wykonawcy między innymi: "montaż samozamykaczy GEZE niewidocznych, ukrytych w 

drzwiach". Jak Zamawiający widzi możliwość wykonania tych robót? W celu montażu tych 

samozamykaczy konieczna będzie ingerencja w konstrukcję drzwi dostarczanych przez 

Zamawiającego i utratę gwarancji od producenta. Poza tym czy te drzwi będą miały możliwość 

takiego montażu? 

 Odpowiedź 

 Drzwi będą miały przygotowane otworowanie pod montaż samozamykaczy ukrytych. 

Zamawiający zakupi drzwi z samozamykaczami, które Wykonawca zamocuje (wkręci) i 

wyreguluje. 

2.  Pytanie 

 Czy w zakres przetargu wchodzi umeblowanie i inne wyposażenie (lustra, ścienne płyty 

meblowe, kosze, haczyki, narożniki, panele do osprzętu elektrycznego itp.)? Prosimy o 

określenie, które elementy wyposażenia wchodzą w zakres przetargu oraz ewentualnie 

udostępnienie rysunków wykonawczych tych elementów. 

 Odpowiedź 

 Lustra do pokoi wraz z płytą ścienną, narożnikami, czy panelami pod włączniki światła zakupi 

Zamawiający.  Lustra do łazienek zakupi Wykonawca. 

 3. Pytanie 

 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem w przedmiarze robót wszystkie tapety są dostawą 

inwestorską. 

  

 

 



 

 

 Odpowiedź 

 Tapety zakupi Zamawiający. Wykonawca przygotuje podłoże i przyklei je zgodnie z zaleceniami 

producenta. W przypadku niewłaściwego położenia tapety Wykonawca zakupi tapetę i położy ją 

na własny koszt. 

  4. Pytanie 

 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji inwentaryzacji pokoi 201-209 o istniejące instalacje 

elektryczne do demontażu. Obecnie nie jest możliwe oszacowanie kosztów w/w prac. 

 Odpowiedź 

 W pokojach  201-204 – do zdemontowania jest 17 punktów (łączniki, gniazda elektryczne, TV, 

telefoniczne), a w pokojach 205-209 – do zdemontowania pozostaje 16 punktów (łączniki, 

gniazda elektryczne, TV, telefoniczne). We wszystkich pokojach jest skrzynka z 

bezpiecznikami). W pokojach 202 i 209 elektryka jest nowa i wymaga demontażu i montażu 

punktów celem przygotowania ścian i tapetowania. 

5. Pytanie 

 Czy w pokojach są telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe i doprowadzone do nich linie 

telekomunikacyjne (światłowód, skrętka, koncentryk)? 

 Odpowiedź 

 W Domu Muzyka istnieje centrala telefoniczna, od której odprowadzony jest sygnał do pokoi 

hotelowych. W pokojach nie ma więc żadnych skrzynek telekomunikacyjnych. Końcówki 

przewodów w pokojach (najprawdopodobniej 4 żyłowego kabla lub skrętki) zakończone są 

gniazdkami. 

6. Pytanie 

 Czy można dokonać wizji na obiekcie  

 Odpowiedź 

 Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej po umówieniu terminu wizyty z dyrektor Domu 

Muzyka. W celu umówienia wizyty proszę o kontakt pod nr tel. 609 390 935. 

 

 

Z poważaniem 

 


