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Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer sprawy: ZP/722/017/R/09.  
Nazwa zadania: Remont wybranych pomieszczeń i korytarzy budynku 
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej  
  
Zamawiający informuje, że w dniach 04.09.2009 i 08.09.2009 wpłynęły do 
Zamawiającego zapytania Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu : 
  
Wykonawca I  
 
"Zgodnie z zapisem SIWZ dział VII. pkt. 5 zwracam się z prośbą o 
wyjaśnienie treści specyfikacji i udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania:  
1. Dział VI pkt. F.2) SIWZ Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty 
opisane w pkt. V i VI B dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty 
składane są wspólne.  
Czy należy przez to rozumieć, że aby Zamawiający uznał warunek za 
spełniony każdy z konsorcjantów (w przypadku złożenia oferty przez 
konsorcjum) musi wykazać, że :  
a) 1.2.1. dysponuje osobami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalnościach:  
- kierownik budowy- specjalność budowlana  
- kierownik branży elektrycznych  - uprawnienia budowlane w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci  
b) 1.2.2. wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
- w tym okresie , roboty budowlane remontowe w budynkach , na łączną 
kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.  
c) 1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia….. ?  
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej: upzp) Wykonawcy występujący wspólnie mogą wspólnie 
ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawców występujących w 
konsorcjach należy traktować jak Wykonawcę samodzielnie ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia (art.23 ust. 3 upzp). Zamawiający nie może zatem 
wymagać np.: posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia ,dysponowania 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , czy 
też sytuacji ekonomicznej i finansowej przez wszystkich uczestników 
konsorcjum, ponieważ nie tylko ograniczałoby to swobodę tworzenia 
konsorcjum, ale także sprzeciwiałoby się istocie i celowi jego zawierania, 



którym jest możliwość korzystania z potencjału każdego z konsorcjantów. 
Związanie konsorcjum pozwala niejako „sumować” spełnianie warunków. W 
przypadku warunku dotyczącego wiedzy, doświadczenia, potencjału 
technicznego, kadrowego oraz ekonomicznego (finansowego) Zamawiający 
musi odnieść warunek do wszystkich 
konsorcjantów łącznie. W przeciwnym razie prowadziłoby to do 
zwielokrotnienia wymagań w stosunku do Wykonawców wspólnie 
ubiegających sięo udzielenia zamówienia.  
Zamawiający nie może żądać, aby Wykonawcy występujący wspólnie  - 
każdy oddzielnie- spełniali wymogi , o których mowa w art. 22 ust. 1, 2, i 3.  
2. Dział VI. A.1) formularz ofertowy i A.2) Wzór umowy.  
Czy wiążący będzie, w przypadku zawarcia umowy, formularz ofertowy 
załącznik nr 4 i wzór umowy załącznik nr 5?  
W formularzu ofertowym wymagane jest:  
a) wpisanie terminu płatności  
b) okresu gwarancji  
c) formy w jakiej zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy  
Zamawiający wymaga zaakceptowania wzoru umowy i warunków w niej 
zawartych. Powstaje sprzeczność pomiędzy formularzem ofertowym a 
wzorem umowy. Czy zatem wiążące będą warunki  podane przez 
Wykonawcę( np. termin płatności 14 dni, gwarancja 24 m-ce) czy wskazane 
przez Zamawiającego?  
Zamawiający w SIWZ dział XV. przewiduje wniesienie należytego 
wykonania w jednej lub kilku formach i jest to zgodne z art. 148 upzp, 
natomiast we wzorze umowy dział VI. pkt.3 „zgodnie z warunkami przetargu 
Wykonawca w dniu zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia w formie 
pieniężnej”, co jest sprzeczne z SIWZ oraz art. 148 ust. 1. upzp."  
 
Wyjaśnienia na zapytania Wykonawcy I:  
Ad.1  
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
określone w punkcie V,  ppkt 1.2.1. i 1.2.2. oraz 1.3. SIWZ wykonawcy 
składający ofertę wspólną mogą spełnić  łącznie (wspólnie) 
Ad.2  
Odnośnie pkt a) i pkt b) zapytania - wiążący jest zapis Zamawiającego 
zawarty we wzorze umowy.  
Odnośnie pkt c)  - we wzorze umowy w pkt VI. Gwarancja i zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy,  ppkt 3 - omyłkowo dodano słowo 
"pieniężnej". 
Zgodnie z art.148 ust.1 upzp oraz SIWZ zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 



 
Wykonawca II 
 
"Branża budowlana:  
1/ poz. 290, 292, 294 - dotyczy gładzi, gruntowania i malowania stropów - w 
przedmiarze ujęto 7,8+17,91... a powinno być 7,8x17,91..., proszę podać 
powierzchnię dla wykonawców, którą należy przyjąć w ofercie (około 
154m2)"  
 
Wyjaśnienie na zapytanie Wykonawcy II: 
Tak, w poz. 290, 292 i 294 (zał.2. Przedmiar robót) doszło do omyłki 
dotyczącej rodzaju działania matematycznego: zamiast znaku dodawania „+” 
winien być znak mnożenia „*” 
Skorygowany przedmiar robót (załącznik nr 2 do SIWZ) - w załączeniu. 
 
 
 


