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POLITECHNIKA GDAŃSKA 

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

tel: 58 348 63 81, fax: 58 347 29 13 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

Gdańsk, dnia 22.11.2013 r. 
 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont pomieszczeń Centrum Usług Informatycznych w Gmachu 
Głównym Politechniki Gdańskiej przy ulicy G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku-
Wrzeszczu  
CRZP: ZP /444/055/R/13 

 
 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w dniu 20.11.2013 r. oraz 21.11.2013 r. wpłynęły zapytania, 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie 1: 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, 
że wykonał jeden remont na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł brutto? Czy wykazanie dwóch 
remontów na łączną kwotę 3.000.000,00 zł brutto także będzie zgodne z treścią SIWZ?  

Odpowiedź 

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, wyremontował obiekt kubaturowy użyteczności publicznej na kwotę nie mniejszą niż 
3.000.000,00 zł brutto. 
 

 Zapytanie 2: 

1. SIWZ pkt V - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 
Pkt 1 podpunkt 2 – spełnienie warunku, określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące – posiadania 
wiedzy i doświadczenia: 
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, wyremontował obiekt kubaturowy użyteczności 
publicznej na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł brutto. 
 
Nasza firma wykonuje budynki mieszkalne kompleksowo i remonty, jednak w ostatnim okresie 
wykonaliśmy remonty pomieszczeń użyteczności publicznej za kwotę 2.415.644,63 zł brutto. 
Nasz pytanie – czy aby spełnić ten warunek, możemy na etapie przetargu wspomóc się użyczeniem 
doświadczenia w wykonywaniu takich remontów przez inną firmę, która takie remonty ma na swoim 
koncie. Czy konieczne jest przystąpienie z tą firmą do przetargu jako Konsorcjum? 
Jeżeli jest to możliwe „użyczenie doświadczenia”, to jak powinno brzmieć takie oświadczenie? 

Odpowiedź 

Zgodnie z postanowieniami punktu 4, 5 i 6 rozdziału VI. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie 
mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” 

„4.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest 
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zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.  

 Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci wymienionych w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy  
zasobów, gdy dotyczą wiedzy i doświadczenia, łączy się z koniecznością uczestniczenia tego 
podmiotu w realizacji zamówienia. Uczestnictwo to może mieć dowolną, dozwoloną formę                
(np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje). 

 Zaleca się aby zobowiązanie zawierało: 
 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu  
           zamówienia, 
 3) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
 4) zakres i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.   

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,  
a podmioty te będą brać udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 2 niniejszego 
rozdziału tj.: 
• oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – z wykorzystaniem wzoru – 

załącznik nr 3 do specyfikacji 

6.  W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału                 
w postępowaniu, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polski złoty (PLN), 
Zamawiający dokona przeliczenia walut obcych na złote (PLN) przyjmując do przeliczenia średni 
kurs (tabela A) Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu            
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w 
przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.” 

 
 
 

 

  

  

 

 


