
Gdańsk, 21.09.2016r. 

 

Zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz strony internetowej Fundacji Rozwoju UG 

W dniu 21.09.2016 r. 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie 

 

dotyczy:  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi w postępowaniu na wykonanie renowacji oświetlenia 

ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium  w projekcie pt. „Wsparcie ochrony 

zagrożonych siedlisk i 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. 

 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie kosztorysu nakładczego na zakres rzeczowy prac 

dotyczących przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zestawieniem materiałów. 

Pytanie 2: 

Dla działu „Ogrodzenie drewniane” jakie drewno przyjąć do wyceny? 

Pytanie 3: 

Prosimy o załączenie rysunków ogrodzenia wraz z wskazaniem na rzucie fragmentów ogrodzenia do 

wymiany. 

 

Odpowiedź 1. 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jako Zamawiający uprzejmie informuje, że przedmiotem 

zapytania ofertowego z dnia 09.06.2016r. jest wykonanie tylko I Etapu prac wchodzących w skład 

Projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą: „Projekt remontu placu przy ulicy Portowej oraz 

ogrodzenia fokarium w Helu” polegającego na wymianie i odtworzeniu ogrodzenia od strony 

wschodniej i południowo wschodniej. Projekt wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych stanowią załączniki do zapytania ofertowego. 

Jeżeli chodzi o kosztorys nakładczy to Zamawiający jest w posiadaniu zbiorczego Przedmiaru robót 

podzielonego na Etap I i Etap II tylko w części dotyczącej robót zagospodarowywania terenu bez 

zestawienia materiałów, robocizny i sprzętu w podziale na poszczególne etapy. W odpowiedzi na 

pytanie nr 1 pytanie Zamawiający załącza całościowy Przedmiar robót z wykazem robót do wykonania 

w ramach Etapu I – Roboty zagospodarowania terenu str. 3-4 i na tej podstawie ilości przedmiarowych 

oferent powinien dokonać stosownych wyliczeń materiału, robocizny i sprzętu. 

Odpowiedź 2. 

Zamawiający uprzejmie informuje, że ogrodzenie w postaci palisady od strony basenu fokarium należy 

wykonać z pali z tworzywa sztucznego, zgodnie z opisem technicznym części 2 Projekt 

zagospodarowania terenu Projektu budowlano-wykonawczego.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że istniejące ogrodzenie drewniane od strony południowo-

wschodniej fokarium przewidziane do remontu wykonane jest z drewna sosnowego i taki materiał i 

kolorystykę ogrodzenia Zamawiający chce zostawić. 



W związku z powyższym, Zamawiający wskazuje, że podstawą wyliczeń powinno być drewno 

sosnowe. 

Odpowiedź 3. 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 3 załącza niżej wymienione rysunki: 

1. Projekt zagospodarowania terenu – rys. Z-1 Projektu budowlano-wykonawczego. 

2. Remont ogrodzenia – rys. Z-6 Projektu budowlano-wykonawczego. 

3. Ogrodzenie – Zestawienie furtek, bram – rys. Z-7 Projektu budowlano-wykonawczego. 

 

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. 27.09.2016 roku do godz. 9:00. 

 

 

 

 


