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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 28.11.2013 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 22.11.2013 r. oraz 25.11.2013 r. wpłynęły zapytania, 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 

Zapytanie 1: 

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy            
i doświadczenia jeżeli w referencjach będzie następujący zapis: przebudowa (zamiast remont) 
obiektu użyteczności publicznej o kubaturze 33 000 m3, wartość 5 mln złotych. 

Odpowiedź 

W dniu 28.11.2013 r. Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia                 
w ppkt 2) pkt 1 w części V. „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków” i zamieścił ją na stronie internetowej.                  
Zgodnie z dokonaną zmianą 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 lub przebudował obiekt kubaturowy 
użyteczności publicznej na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł brutto.”  
Zamawiający pragnie nadmienić, że wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy                  
– w tym okresie, jest dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu 
dotyczącym wiedzy i doświadczenia, a nie referencje. Referencje są jednym z dowodów określających, 
czy roboty wykazane w wykazie robót budowanych zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
 
 

Zapytanie 2: 

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie pomieszczeń w meble typu: szafy. 

Odpowiedź 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia pomieszczeń w meble. 
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