
Pruszcz Gdański, dnia 16.04.2020r. 

 

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 5.350.000 EURO na Kompleksową modernizację 

czterech lokali oraz modernizację ogrzewania na gazowe w dwóch lokalach, w budynku 

przy ul. Powstańców Warszawy 3; modernizację korytarza parteru i I piętra oraz klatek 

schodowych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5A.  

 

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

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). 

 

lp Pytania Wykonawcy Odpowiedzi Zamawiającego 

1 Z powodu panującej pandemii 

koronawirusa/COVIC-19 oraz dbając o  

bezpieczeństwo inwestora i zaineresowanych, 

proszę o udostępnienie zdjęć stanu istniejącego 

(ścian, posadzki, sufitów) objętego zakresem 

remontu. 

Zamawiający załącza zdjęcia. Stan 

lokalu przy ul. Powstanców Warszawy 

3 m lb jest taki sam jak lokalu 1a.  

 

2 Proszę o przesunięcie terminu składania ofert 

dla wszystkich firm w celu prawidłowego 

uwzględnienia udzielonych odpowiedzi. 

Z uwagi na dotację zewnętrzną i krótki 

termin wykonania zamówienia 

zamawiający woli nie wydłużać terminu 

składania ofert 

3 Proszę o podanie parametrów technicznych 

oraz wymiary jakie ma spełniać stolarka 

drzwiowa np. Drzwi drewniane, pełne, okleina 

CPL 0,7mm, kolor biały, itd. 

Parametry techniczne drzwi:  

a) okleinowane  

b) wypełnienie plaster miodu  

c) kolor drewnopodobny  

d) szerokości drzwi 80 i 90  

 

4 Proszę o podanie parametrów technicznych, 

kolor które mają spełniać płytki podłogowe 

30x30 cm oraz płytki ścienne 30x30 cm. 

Parametry techniczne płytek:  

podłoga - gres techniczny w jasnych 

kolorach  

ściany - w kolorze białym  

 

5 Proszę o podanie parametrów technicznych 

oraz kolorów jakie ma spełniać farba 

emulsyjna. 

Parametry techniczne farby - farba 

akrylowa w kolorze białym (ściany i 

sufity)  

 

6 Proszę o podanie z jakiego materiału i koloru 

mają być wykonane parapety wewnętrzne oraz 

podanie grubości, szerokości i długości 

parapetów. 

Parapety PCV (grubość ich jest 

standardowa - 2 cm) szerokość do 20 

cm, długość do 150 cm, w kolorze 

białym.   

 

Załącznik: fotografie lokali do pobrania: https://we.tl/t-tAyuQzfa3x  

 

 


