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Gdańsk, 08.03.2016 r. 
 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 

       

 
 
Dot.: zapytania ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych  

i rehabilitacyjnych. 

 

W związku z wpłynięciem do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pytania do treści zapytania 

ofertowego z dnia 01.03.2016 r. na renowację powłok basenów hodowlanych i rehabilitacyjnych  

w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk gatunków Morza Bałtyckiego 

w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności 

Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundacja Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią. 

 

Pytanie 1:  

„Mam jeszcze pytanie uzupełniające w Państwa ogłoszeniu pojawił się wymóg wykonania dwóch prac 

polegających na aplikacji powłoki żywicznej w basenie (600 m2)… prawdopodobnie jako 

potwierdzenie kompetencji firmy. Posiadamy duże doświadczenie w pracach związanych z aplikacją 

systemów żywic różnego typu: m.in. epoksydowych, poliuretanowych, w zakładach przemysłowych 

(…), na statkach (…), chłodniach, itp. 

Czy wobec tego wymóg aplikacji żywicy na powierzchni basenu jest niezbędny? Powierzchnia basenu 

to beton, który po prostu należy oczyścić, naprawić oraz nałożyć odpowiedni system żywic 

dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Sposób oczyszczenia, metoda aplikacji, itp. jest taki sam 

niezależnie od tego czy jest to basen, beton posadzkowy, ściana, itd.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że warunek doświadczenia określony w pkt. VIII zapytania ofertowego nie 

ulega zmianie i brzmi: „Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich (5) lat, przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał 

należycie co najmniej dwie roboty, polegające na renowacji zbiorników wody pitnej o powierzchni 

minimum 600 m2. 

Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych robót. Informacje w wykazie powinny potwierdzać 

spełnienie warunku doświadczenia z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania, 

Zamawiających dla których wykonana była robota. Do wykazu winny być dołączone dokumenty 

potwierdzające, że wymienione roboty zostały wykonane należycie. 

 

Ofertę proszę złożyć, zgodnie z załącznikiem nr 1 – formularzem ofertowym najpóźniej  

do końca dnia 14.03.2016 r. w jeden z wymienionych sposobów:  

1) przesłać na adres: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1a,  

80-952 Gdańsk, 

2) przesłać drogą mailową na adres: frug@ug.edu.pl  

3) złożyć osobiście w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,  
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Adres do korespondencji:  Biuro Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

    ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk 

    godziny pracy 08:00-16:00; 

 

Kontakt: tel. 607-316-330, e-mail: frug@ug.edu.pl 

 


