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80-851 Gdańsk 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 548 000 EURO na roboty 

budowlane przy zabytku: Wymiana parkietu w Sali Mieszczańskiej oraz renowacja 

parkietu w holu I piętra Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. 
 

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

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). 

 

Pytanie Wykonawcy: 

Niniejszym składam zapytanie czy zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału na ramki 

otaczającej kwadraty jako drewna ciemnego w całym przekroju (egzotyczne, modyfikowane ) 

zamiast powierzchownie bejcowanego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wymaga zastosowania materiału na ramki otaczającej kwadraty jako drewna 

ciemnego w całym przekroju (egzotyczne, modyfikowane ) zamiast powierzchownie 

bejcowanego. Tym samym Zamawiający rezygnuje z wymogu barwienia części klepek w 

obrębie „ramek”. Powyższe należy uwzględnić przy wyliczeniu ceny ofertowej.  

 

II. W związku z udzieloną odpowiedzią, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający 

dokonuje następującej zmiany treści SIWZ. 
 

1. W załączniku nr 6 do SIWZ - Dokumentacja opisowa, ust. 10 (na str. 5), otrzymuje 

brzmienie: 
„10. Wykonanie nowej podłogi (wg projektu) z drewna dębowego dobrze 

wysezonowanego. Klepki gr. 22 mm montowane na pióro – wpust. Wyznaczone w 

projekcie elementy ciemniejsze – „ramki” należy wykonać z drewna ciemniejszego w 

całym przekroju. Dopuszcza się gatunki egzotyczne, albo po obróbce termicznej np. dąb, 

jesion. Wybór materiału do wykonania „ramek” należy przedstawić do akceptacji komisji 

konserwatorskiej.” 

 

2. W załączniku nr 7 – Przedmiar robót - poz. 8 kol. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Posadzki z parkietu dębowego mozaikowego. Klepki parkietowe gr 22 mm i wymiarze 

10x50 cm. Nową podłogę wykonać (wg projektu) z drewna dębowego dobrze wysezono-

wanego. Klepki gr 22 mm montowane na pióro-wpust. Wyznaczone w projekcie elementy 

ciemniejsze – „ramki” należy wykonać z drewna ciemniejszego w całym przekroju. Do-

puszcza się gatunki egzotyczne albo po obróbce termicznej np. dąb, jesion. Wybór mate-

riału do wykonania „ramek” należy przedstawić do akceptacji komisji konserwatorskiej” 
 

Wskazane zmiany należy uwzględnić przygotowując ofertę, w tym wyceniony przedmiar, 

który należy załączyć do oferty.  

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.  


