Poniżej Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania otrzymane od Oferentów w dniach
13.07.2020 r. i 14.07.2020 r.:
1. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ w zakresie wymaganego doświadczenia
(SIWZ rozdz. V ust. 1 pkt. 3) poprzez dopuszczenie innych funkcji.
Dotychczasowy zapis brzmi
3) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca zrealizował
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej dwa zamówienia
polegające na budowie placu składowego o nawierzchni szczelnej o wielkości minimum
0,5 ha i o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych 00/100)
netto każde zamówienie, przy czym w przypadku przynajmniej jednego zamówienia,
przedmiotem zamówienia powinna być również budowa lub przebudowa infrastruktury
technicznej (sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia
ulicznego). W przypadku składania Ofert przez Wykonawców występujących wspólnie,
minimum jedne Wykonawca musi samodzielnie spełnić ten warunek. W razie polegania
przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający
wymaga, aby co najmniej jeden taki podmiot spełniał samodzielnie powyższy warunek.

prosimy o modyfikację na:
3) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca zrealizował
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej dwa zamówienia
polegające na budowie placu,
placu, drogi,
drogi, parkingu lub płyty o nawierzchni szczelnej
o wielkości minimum 0,5 ha i o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jednego
miliona złotych 00/100) netto każde zamówienie, przy czym w przypadku przynajmniej
jednego zamówienia, przedmiotem zamówienia powinna być również budowa lub
przebudowa infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej,
wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego). W przypadku składania Ofert przez
Wykonawców występujących wspólnie, minimum jedne Wykonawca musi samodzielnie
spełnić ten warunek. W razie polegania przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden taki
podmiot spełniał samodzielnie powyższy warunek.
Odpowiedź:
„Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w następującym brzmieniu:

1

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 | Tel. + 48 58 722 03 00 | office@investgda.pl | www.investgda.pl | NIP: 583-305-46-20
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS | KRS: 0000328827 | kapitał zakładowy: 446.496.000 PLN

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeśli Wykonawca zrealizował
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej dwa zamówienia
polegające na budowie placu lub drogi lub parkingu lub płyty o nawierzchni szczelnej
o wielkości minimum 0,5 ha i o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jednego
miliona
złotych
00/100)
netto
każde
zamówienie,
przy
czym
w przypadku przynajmniej jednego zamówienia, przedmiotem zamówienia powinna
być również budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego).
W przypadku składania Ofert przez Wykonawców występujących wspólnie, minimum
jeden Wykonawca musi samodzielnie spełnić ten warunek.
W razie polegania przez Wykonawcę, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden taki podmiot spełniał samodzielnie
powyższy warunek.”

Zaktualizowany SIWZ w załączeniu do odpowiedzi.

2. Proszę o potwierdzenie, że przepusty stalowe 800/600 – 2szt. po 22m nie wchodzą
w zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż przepusty stalowe 800/600 – 2 szt. po 22m nie wchodzą
w zakres przedmiotu Zamówienia.

3. Proszę o potwierdzenie, że wycinka 99 szt. drzew i nasadzenia 200 szt. z decyzji
nie wchodzą w zakres przedmiotu Zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wycinka 99 szt. drzew z decyzji wchodzi
wchodzi w zakres przedmiotu
zamówienia. Wykonanie nasadzeń zastępczych 200 szt. drzew nie jest objęte
przedmiotem Zamówienia.

4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt sieci gazowej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykonanie sieci gazowej nie wchodzi w zakres Zamówienia.
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