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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego na „budowe budynku

„B" Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej. Centrum Nauczania

Matematyki i Ksztalcenia na OdlegioS6 z parkingiem podziemnym. uki1adem

drogowym oraz infrastruktura technicznq ZP1463/050/R/12"

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

ZamOwien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej „uPzp" 

informuje, ze wplynely zapytania od Wykonawcy dotyczace treSci Specyfikacji 

Istotnych WarunkOw ZamOwienia zwanej dalej 	 Zamawiajacy przekazuje 

tress zapytania wraz z odpowiedzja. 

Pytanie:

Zgodnie z pkt IV ust. 1 lit. b) SIWZ, cyt.: „(...) Zamawiajacy uzna warunek za

spelniony jezeli Wykonawca wykaze sip posiadaniem udokumentowanego

dowiadczenia z wykonaniu, w ciagu ostatnich 5 /at przed uplywem terminu

sktadania ofert (a jezeli okres dziatalnoki jest kratszy, w tym okresie) minimum

jednego budynku uZytecznoki publicznej o wartoki min. 30 000 000 PLN brutto

kaZdy"

W zwiazku z powy2szym, czy Zamawiajacy uzna za spelniony warunek posiadania

wiedzy i dowiadczenia, jezeli Wykonawca wykaZe zrealizowanie zamOwienia

polegajacego na wykonaniu rob& remontowo-montazowo-budowlanych w obiekcie

ukytecznoci publicznej o wartoci 45 000 000 PLN brutto.

Odpowied±:

Zamawiajacy wyra±nie okrelit kiedy uzna za spelniony warunek dowiadczenia

w ww. postepowaniu. Zamawiajacy podtrzymuje, ze Wykonawca musi wykaza6 sic

posiadaniem udokumentowanego dowiadczenia w wykonaniu, (...) minimum

jednego budynku uZytecznoki publicznej o wartoki min. 30 000 000 PLN brutto

kaZdy.

Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdahskiej" wspOlfinansowany przez Unie Europejska
ze SrodkOw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko.

WartoSC dofinansowania — 73 664 000 zf.
Numer umowy o dohnansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-00.
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Powy2sza odpowiedi stanowi integraln4 czOe SIWZ.

Udzielone wyjasnienie jest wi424ce dia wszystkich 	 WykonawcOw, ktOrzy

otrzymali SIWZ oraz zostato opublikowane na stronie www.dzp.pq.cida.pl

zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 uPZP.
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