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Gdynia, 18.03.2013 .

Wykonawcy uczestnicz cy w post powaniu
Strona internetowa Zamawiaj cego

Dot: post powania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na budow  budynku Morskiej
Stacji Ratowniczej w Helu.

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz.759 z pó n. zm.), Zamawiaj cy informuje, i  w niniejszym przetargu ograniczonym wp yn y
od Wykonawców zapytania, które wraz z odpowiedzi  zamieszczone zosta y poni ej.

Pytanie 1.
Czy zamawiaj cy uzna warunek III.3.2) wiedzy i do wiadczenia za spe niony przy wykazaniu przez
Wykonawc  wykonania robót zagospodarowania placów i dróg o pow. min. 3000 m2, które odby y
si  w ramach odr bnej inwestycji, jednak nie przy zrealizowanym budynku kubaturowym?

Odpowied  zamawiaj cego:
Zamawiaj cy potwierdza, i  zgodnie z tre ci  pkt III.3.2) og oszenia o zamówieniu, zezwala by
wykonawcy wykazali do wiadczenie w wykonaniu robot – budynku, oraz robót – zagospodarowanie
terenu, w ramach odr bnych inwestycji, czyli równie  w sytuacji gdy zagospodarowanie terenu nie
by o realizowane przy wskazanym budynku. Celem zamawiaj cego jest zbadanie do wiadczenia w
wykonaniu danych czynno ci.

Pytanie 2:
Czy warunek 3.2) wiedzy i do wiadczenia, tj, wykonanie robót kubaturowych i zagospodarowania
placów  i  dróg  o  pow.  min  3  000m2  musi  zosta  spe niony  równocze nie  w  ramach  tego  samego
adresu inwestycyjnego (przy wykonanym budynku kubaturowym)?

Odpowied  zamawiaj cego:
Zamawiaj cy wskazuje, jak zosta o podkre lone w odpowiedzi na pytanie nr 1, i  nie wymaga by
do wiadczenie w wykonaniu robót kubaturowych oraz do wiadczenie w zagospodarowaniu placów
by o wykazane / wykonane w ramach jednego adresu inwestycyjnego.

Pytanie 3:
Czy zamawiaj cy uzna warunek za III. 3. 2) za spe niony przy wykazaniu przez wykonawc  wykonania
robót zagospodarowania placów i dróg o pow. min. 2 000 m2 przy wykonanym budynku
kubaturowym w ramach jednej inwestycji?
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Odpowied  zamawiaj cego:
Zamawiaj cy uzna wymóg wiedzy i do wiadczenia z spe niony jedynie wówczas, gdy b dzie on
wykazywa  cechy wskazane w tre ci og oszenia, czyli w przypadku do wiadczenia w
zagospodarowaniu placów i dróg – min. pow. 3000m2.  Jednocze nie je eli w wskazanej w pytaniu
inwestycji, roboty kubaturowe spe niaj  wymagania okre lone w og oszeniu, zamawiaj cy uzna
wskazan  robot  na poczet do wiadczenia w wykonaniu robót kubaturowych.

UWAGA:
Z uwagi na wp ywaj ce pytania oraz wnioski o przekazanie tre ci SIWZ wskazujemy, i  niniejsze
post powanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, w którym zgodnie z art. 47 i n. Pzp
w odpowiedzi na publiczne og oszenie wykonawcy sk adaj  wnioski o dopuszczenie do udzia u w
post powaniu. Na podstawie ich badania zamawiaj cy zaprosi do z enia oferty 5 wykonawców i
wówczas przeka e im SIWZ wraz z ca  dokumentacj . Na jej podstawie wykonawcy zaproszeni do
drugiego etapu post powania, b  mogli z  oferty wskazuj  m.in. cen  za realizacj
zamówienia.

Powy sze wyja nienia s  wi ce dla wykonawców uczestnicz cych w post powaniu. Udzielone
odpowiedzi nie wymagaj  zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w wnioskach  o
ubieganie si  o udzia  w post powaniu. Termin sk adania wniosków nie ulega zmianie

Termin sk adania ofert:  dnia 22.03.2013 r. godzina 14:00
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Gdynia, dn. 19.03.2013r


