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ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  ZP /25/OTI/09, CRZP ZP/1477/047/R/09 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie oświetlenia placu parkingowego wraz z 
zasilaniem rozdzielnicy oświetleniowej RZ, szlabanów i reklamy na terenie 
Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul Traugutta 

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 29.12.2009 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
Pytanie 

„1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie punktów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
punktach ze sobą sprzecznych takich jak: 

Punkt V podpunkt 3: 
„znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca udokumentuje, Ŝe w ostatnim roku 
obrotowym osiągnął przychód netto ze sprzedaŜy w wysokości co najmniej 1.100.000,00 zł;” 

Punkt VI podpunkt 6: 
„rachunek zysków i strat, a jeŜeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym rachunku zysków i strat 
(wykonawcy zobowiązani do jego sporządzania) lub dokument określający wysokość przychodów 
(wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego) –  za ostatni rok 
obrotowy, dokumentujący osiągnięcie przychodu netto ze sprzedaŜy w wysokości co najmniej 
1.100.000,00 zł.” 

Punkt X podpunkt 9 pozycja 7 
„Rachunek zysków i strat, a jeŜeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym rachunku zysków i strat 
(wykonawcy zobowiązani do jego sporządzania) lub dokument określający wysokość przychodów 
(wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego) –  za ostatni rok 
obrotowy, dokumentujący osiągnięcie przychodu netto ze sprzedaŜy w wysokości co najmniej 
4.000.000,00 zł” 
 
2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej edytowalną wersję Arkusza kalkulacyjnego 
wspomnianego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Punkt XII podpunkt 2.” 
 



Odpowiedź 

1. W punkcie X podpunkt 9 pozycja 7 błędnie podano wysokość przychodu netto ze sprzedaŜy. 
Winno być: 
„Rachunek zysków i strat, a jeŜeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o badanym rachunku zysków i strat 
(wykonawcy zobowiązani do jego sporządzania) lub dokument określający wysokość 
przychodów (wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego) –  za 
ostatni rok obrotowy, dokumentujący osiągnięcie przychodu netto ze sprzedaŜy w wysokości 
co najmniej 1.100.000,00 zł” 

 
2. Zamawiający ze względów technicznych na stronie internetowej nie moŜe zamieścić 

aktywnego arkusza kalkulacyjnego. W związku z powyŜszym na pisemne lub faksem 
zgłoszenie Wykonawcy, Zamawiający przekaŜe drogą elektroniczną aktywny arkusz 
kalkulacyjny.  
Zamawiający wyjątkowo, w tej sytuacji prześle dokument drogą elektroniczną.                                                                                                                                                                

 


