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P O L I T E C H N I K A   G D A Ń S K A 
Dział Zamówień Publicznych 

ul. G. Narutowicza 11/12      80-233 Gdańsk–Wrzeszcz 
tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gdańsk, dnia 15.02.2011 r. 
 

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  CRZP ZP/30/055/R/11 

 
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont kapitalny z modernizacją Audytorium nr 1                      
i zespołu szatni w  budynku WETiI Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego 
przy ul. Siedlickiej 5a w Gdańsku-Wrzeszczu  

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 11.02.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie 
Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie: 

1. Zgodnie z pkt V ust. 1 pkt 2) SIWZ, cyt.: „(...) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty 
budowlane remontowe w budynkach użyteczności publicznej na łączną kwotę co najmniej 
3.500.000,00 zł brutto.” 
 

 W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i 
doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże zrealizowanie zamówień polegających na : 

- przebudowie 
- modernizacji 

 obiektów użyteczności publicznej, których łączna wartość wynosi co najmniej 3,5 mln zł  
 brutto? 

       
  Zwracamy uwagę, że w nazwie zadania, jak również w określeniu przedmiotu zamówienia  

 (ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.02.2011 r.) podano zarówno remont jak i modernizację. 
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Odpowiedź 

Słowo modernizacja w rozumieniu potocznym dobrze oddaje intencje planowanych robót 
budowlanych, ale nie jest zdefiniowane w ustawie Prawo budowlane. Przy wykazywaniu 
doświadczenia Wykonawca powinien używać określeń definiowanych w ustawie Prawo budowlane                   
i przepisach wykonawczych z nim związanych. 
Zamawiający dopuszcza, by zakres robót związanych z przebudową budynku użyteczności publicznej 
potwierdzał posiadanie przez Wykonawcę wymaganej wiedzy i doświadczenia. 
 


