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Gdańsk, dnia 17.10.2019 r. 
 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/229/022/D/19 prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w 

ramach realizacji projektu „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and 

Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R”. 
 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż  do 

Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ). Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp udzielił odpowiedzi na zadane  pytania 

oraz wprowadził następujące zmiany: 
 

 

 

Pytanie nr 2: 

1. Dot. Rozdział V, pkt. 2 lit. c) ppkt. 2) SIWZ - Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w 

brzmieniu „wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną obejmującą 

swoim zakresem budowę serwerowni, której co najmniej jedno pomieszczenie dla sprzętu 

serwerowego IT ma powierzchnię co najmniej 150 m²” w całości.   

Powyższy zapis uzależniający spełnienie wymagania powierzchni jednego  pomieszczenia 

serwerowni w naszej ocenie jest błędny i  nie wykaże, iż potencjał  Oferenta jest wystarczający do 

zrealizowania zadania. Samo określenie „JEDNO POMIESZCZENIE” nie jest sprecyzowane w 

„WARUNKACH TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH 

USYTUOWANIE”.  Serwerownie dużych centrów obliczeniowych  dzielone są przegrodami 

budowlanymi w celu zapewnienia redundancji systemu w przypadku wystąpienia kataklizmów, 

żywiołów. Określenie wymagań w zakresie mocy elektrycznych jest wystarczające do weryfikacji 

kompetencji potencjalnego  podwykonawcy. Moc elektryczna WLZ zasilających systemy 

serwerowe jest proporcjonalna do ich mocy obliczeniowych systemów w serwerach. Natomiast 

wymaganie powierzchni,  w której systemy są zainstalowane nie przekłada się na wymaganą moc 

obliczeniową, a co za tym idzie udowodnieniu iż potencjał Oferenta jest wystarczający do 

wykonania zadania.  Potencjał Wykonawcy który wykona 10 pomieszczeń serwerowych o 

powierzchni 120 m² każde w jednym zadaniu, będzie  większy niż potencjał wykonawcy, który 

wykona jedną serwerownię o pow. 150m² określoną wymaganiami w pkt 2 SIWZ.  

2. Dot. Rozdział V, pkt. 2 lit. c) ppkt. 2) SIWZ - W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe 

pytanie, prosimy o zmianę zapisu poprzez obniżenie wymaganej we wskazanym podpunkcie 

powierzchni z wartości 150 m², na 140 m². Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji roboty 

budowlanej na rzecz spółki z branży energetycznej, posiadającej sieć dystrybucyjną wielkości 

około 25% sieci elektroenergetycznej w kraju, polegającej na budowie Centrum Zarządzania 

Siecią, w którym znajdują się serwerownie, a największa z nich o powierzchni  140 m². Określony 

przez Zamawiającego warunek znacząco ogranicza konkurencję. W opinii Oferenta w/w robota 

budowlana oraz wielkość mieszczących się w niej serwerowni są wystarczające do zapewnienia 

należytego wykonania  przedmiotu postępowania przetargowego.  
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Pytanie nr 298: 

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej: SIWZ) poprzez: 

Zniesienie wymagania odnośnie wykonania roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę 

serwerowni, której co najmniej jedno pomieszczenie dla sprzętu serwerowego IT ma powierzchnię 150 

m2, o którym mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt.2) 

Uzasadnienie 

W ocenie Wykonawcy zapis ogranicza w ten sposób udział w postępowaniu Wykonawcom, którzy 

posiadając doświadczenie w budowie serwerowni, nie spełnią warunku powierzchni pomieszczenia 150 

m2, mimo że zarówno dla takiej jak i mniejszej powierzchni technologia jest taka sama. Zdaniem 

Wykonawcy, stanowi to naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowanie 

wykonawców zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

 

UWAGA! Zamawiający unieważnia odpowiedź na pytanie nr 2 udzieloną w dniu 10.10.2019  

i udziela następującej odpowiedzi na pytania nr 2 i 298: 

 

Odpowiedź na pytania nr 2 i nr 298: 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie: 

ZMIANA nr 42: 

Dotychczasowa treść rozdziału V, ust. 2 lit. c) ppkt. 2) SIWZ: 

2) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem 

budowę serwerowni, której co najmniej jedno pomieszczenie dla sprzętu serwerowego IT ma 

powierzchnię co najmniej 150 m2 

zostaje zastąpiona treścią: 

2) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną obejmującą 

swoim zakresem budowę serwerowni, której co najmniej jedno pomieszczenie dla sprzętu 

serwerowego IT ma powierzchnię co najmniej 140 m2. 

Zamawiający dokona stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 185: 

Prosimy o zmianę zapisu pkt 4 Rozdział XIV SIWZ w następującym zakresie: 
Obecnie w SIWZ: 
„Minimalny dopuszczalny termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia  - 18 
miesięcy od daty zawarcia umowy.  
W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia 
krótszego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak za minimalny przyjęty termin realizacji, 
przy czym do umowy wpisany zostanie termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu 
zamówienia zaoferowany w ofercie.” 
Prosimy o zmianę na: 
„Minimalny dopuszczalny termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia  - 18 
miesięcy od daty zawarcia umowy.  
W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia 
krótszego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak za minimalny dopuszczalny termin 
realizacji, przy czym do umowy wpisany zostanie termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu 
zamówienia zaoferowany w ofercie.” 
Zamawiający określając minimalny termin realizacji nie powinien przydzielać większej ilości pkt za 
termin realizacji krótszy niż minimalny dopuszczalny. 
Odpowiedź: 

Jak wynika z cytowanego zapisu, Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za zaoferowanie terminu 

realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia krótszego niż 18 miesięcy. 
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Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie: 

ZMIANA nr 43: 

Dotychczasowa treść rozdziału XIV ust. 4. SIWZ: 

Tmax - maksymalny przyjęty termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia: 24 

miesiące, 

(...) 

Dla potrzeb wzoru: 

Minimalny dopuszczalny termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia – 18 miesięcy 

od daty zawarcia umowy. 

W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia 

krótszego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak za minimalny przyjęty termin realizacji, przy 

czym do umowy wpisany zostanie termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia 

zaoferowany w ofercie. 

W przypadku niewpisania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia 

Zamawiający przyzna punkty jak za maksymalny przyjęty termin realizacji. 

W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia 

dłuższego niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę. 

W przypadku gdy Tmin=Tmax, oferty otrzymają 0 pkt w tym kryterium. 

zostaje zastąpiona treścią: 

Tmax - maksymalny dopuszczalny termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu 

zamówienia: 24 miesiące, 

(...) 

Dla potrzeb wzoru: 

Minimalny przyjęty termin realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia – 18 

miesięcy od daty zawarcia umowy. 

W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia 

krótszego niż 18 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak za minimalny przyjęty termin 

realizacji, przy czym do umowy wpisany zostanie termin realizacji zakresu podstawowego 

przedmiotu zamówienia zaoferowany w ofercie. 

W przypadku niewpisania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia 

Zamawiający przyzna punkty jak za maksymalny dopuszczalny termin realizacji. 

W przypadku zaproponowania terminu realizacji zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia 

dłuższego niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę. 

W przypadku gdy Tmin=Tmax, oferty otrzymają 0 pkt w tym kryterium. 

 

Pytanie nr 238: 
Dot. Rozdz. XIV SIWZ. Prosimy o zmianę zapisu minimalnego czasu trwania robót budowlanych 

zgodnie z poniższym: 

Obecnie w SIWZ jest: 
1) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli wskazany kierownik budowy w okresie ostatnich 5 lat, 
przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełnił samodzielną funkcję techniczną  na jednej robocie budowlanej 
o wartości robót:  
●  od 25 milionów PLN – <50 milionów PLN – 1 pkt  
●  od 50 milionów PLN – <75 milionów PLN – 2 pkt  
●  od 75 milionów PLN – <100 milionów PLN – 3 pkt  
●  od 100 milionów PLN – <125 milionów PLN – 5 pkt  
●  od 125 milionów PLN – <150 milionów PLN – 7 pkt  
●  ≥ 150 milionów PLN – 9 pkt 
Prosimy o zmianę na: 
1) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli wskazany kierownik budowy w okresie ostatnich 5 lat, 
przez minimum 12 miesięcy ciągle (lub poniżej 12 msc ciągle, jeżeli roboty budowlane trwały krócej niż 
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12 msc od początku do końca inwestycji), pełnił samodzielną funkcję techniczną  na jednej robocie 
budowlanej o wartości robót:  
●  od 25 milionów PLN – <50 milionów PLN – 1 pkt  
●  od 50 milionów PLN – <75 milionów PLN – 2 pkt  
●  od 75 milionów PLN – <100 milionów PLN – 3 pkt  
●  od 100 milionów PLN – <125 milionów PLN – 5 pkt  
●  od 125 milionów PLN – <150 milionów PLN – 7 pkt  
●  ≥ 150 milionów PLN – 9 pkt 
 

Pytanie nr 247: 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści kierownika budowy, który pełnił samodzielną funkcję 

techniczną od początku do końca całej realizacji trwającej krócej niż 12 msc spełniającej wymóg 

wartości co najmniej 20 mln PLN. Zmiana warunków udziału postępowania zgodnie z w/w jest bardziej 

korzystna dla Zamawiającego, bowiem dopuszcza osobę, która w krótszym czasie wykonała robotę 

budowlaną określoną w SIWZ o wartości co najmniej 20mln PLN, a więc osobę z lepszym 

doświadczeniem. 

 
Pytanie nr 249: 
Dot. Rozdz. V SIWZ pkt. 2 podpunkt  7) i 8). W związku z tym, iż pomieszczenia serwerowni w 

budynkach obsługi sieci IT dla branż sanitarnych i elektrycznych wykonuje się kompleksowo w okresach 

od 3 – 5 msc prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu i dopuszczenie kierowników robót 

branży sanitarnej i elektrycznej, które w okresie ostatnich 5 lat przez minimum 5 msc ciągle, pełnili 

samodzielne funkcje techniczne w zakresie w/w branż. Zmiana warunków udziału postępowania 

zgodnie z w/w jest bardziej korzystna dla Zamawiającego, bowiem dopuszcza osobę, która w krótszym 

czasie wykonała robotę budowlaną określoną w SIWZ, a więc osobę z lepszym doświadczeniem.  

 

Pytanie nr 250: 
Dot. Rozdz. XIV SIWZ. Prosimy o obniżenie punktacji za doświadczenie kierowników robót branży 

sanitarnej i elektrycznej i jednocześnie zmianę zapisu minimalnego czasu trwania robót budowlanych 

zgodnie z poniższym: 

Obecnie w SIWZ: 
„2) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli wskazany kierownik robót branży sanitarnej w okresie 
ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełnił samodzielną funkcję techniczną w zakresie 
robót branży sanitarnej na robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę serwerowni z 
systemem chłodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy chłodniczej dostępnej dla sprzętu 
serwerowego IT:  
●  od 400kW – <800 kW – 1 pkt  
●  od 800 kW – <1200 kW – 2 pkt  
●  od 1200 kW – <1600 kW – 3 pkt  
●  od 1600 kW – <2000 kW – 4 pkt  
●  od 2000 kW – <2500 kW – 5 pkt  
●  ≥ 2500 kW – 6 pkt” 
„3)  Zamawiający  przyzna  dodatkowe  punkty,  jeśli  wskazany  kierownik  robót  branży  elektrycznej  
w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełnił samodzielną funkcję techniczną w 
zakresie robót  elektrycznych  na  inwestycji  obejmującej  swoim  zakresem  budowę  serwerowni  o  
mocy zasilania podtrzymanego  bezprzerwowo  (system  składający  się  z  układu  bateryjnego  i  
współpracującego  z  nim agregatu prądotwórczego) w zakresie 400-2000 kW dostępnej dla sprzętu 
serwerowego IT.  
●  od 400kW – <800 kW – 1 pkt  
●  od 800 kW – <1200 kW – 2 pkt  
●  od 1200 kW – <1600 kW – 3 pkt  
●  od 1600 kW – <2000 kW – 4 pkt  
●  od 2000 kW – <2500 kW – 5 pkt  
●  ≥ 2500 kW – 6 pkt” 
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Prosimy o zmianę zgodnie z poniższym: 
2) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli wskazany kierownik robót branży sanitarnej w okresie 
ostatnich 5 lat, przez minimum 5 miesięcy ciągle, pełnił samodzielną funkcję techniczną w zakresie robót 
branży sanitarnej na robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę serwerowni z systemem 
chłodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy chłodniczej dostępnej dla sprzętu serwerowego IT:  
●  od 200kW – <400 kW – 1 pkt  
●  od 400 kW – <600 kW – 2 pkt  
●  od 600 kW – <800 kW – 3 pkt  
●  od 800 kW – <1000 kW – 4 pkt  
●  od 1000 kW – <1200 kW – 5 pkt  
●  ≥ 1200 kW – 6 pkt” 
„3)  Zamawiający  przyzna  dodatkowe  punkty,  jeśli  wskazany  kierownik  robót  branży  elektrycznej  
w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 5 miesięcy ciągle, pełnił samodzielną funkcję techniczną w 
zakresie robót  elektrycznych  na  inwestycji  obejmującej  swoim  zakresem  budowę  serwerowni  o  
mocy  zasilania podtrzymanego  bezprzerwowo  (system  składający  się  z  układu  bateryjnego  i  
współpracującego  z  nim agregatu prądotwórczego) dostępnej dla sprzętu serwerowego IT.  
●  od 200kW – <400 kW – 1 pkt  
●  od 400 kW – <600 kW – 2 pkt  
●  od 600 kW – <800 kW – 3 pkt  
●  od 800 kW – <1000 kW – 4 pkt  
●  od 1000 kW – <1200 kW – 5 pkt  
●  ≥ 1200 kW – 6 pkt” 
Brak zmiany punktacji stosując kryteria opisane w SIWZ znacznie ogranicza konkurencję co jest 
niekorzystne dla Zamawiającego.  
 

Pytanie nr 296: 

Dotyczy: wymagań postawionych dla doświadczenia Kierownika Robót branży sanitarnej i Kierownika 

Robót branży elektrycznej – Rozdział V pkt. 2. ppkt. 7 i 8   

Zamawiający określając wymagania dotyczące doświadczenia Kierownika Robót branży sanitarnej i 

Kierownika Robót branży elektrycznej w SIWZ wskazał:  

dla Kierownika Robót branży sanitarnej:  

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

- w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełniła funkcję techniczną w zakresie 

robót branży sanitarnej na robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę serwerowni z 

systemem chłodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy chłodniczej co najmniej 300 kW dostępnej w 

pojedynczym pomieszczeniu dla sprzętu serwerowego IT. 

dla Kierownika Robót branży elektrycznej:  

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  bez ograniczeń, 

- w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełniła funkcję techniczną w zakresie 

robót branży elektrycznej na inwestycji obejmującej swoim zakresem budowę serwerowni o mocy 

zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system składający się z układu bateryjnego i 

współpracującego z nim agregatu prądotwórczego) co najmniej 300 kW dostępnej w pojedynczym 

pomieszczeniu dla sprzętu serwerowego IT. 

Wykonawca wskazuje postawiony wyżej wymóg jako nadmierny i ograniczający zasady uczciwej 

konkurencji. Zawężanie uzyskania doświadczenia do ram czasowych (5 lat), czasu realizacji (12 m-cy) 

mocno ogranicza możliwości wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem osobą o takim 

doświadczeniu, dodatkowo wskazanie w treści warunku konieczności wykonania wymienionej 

technologii w serwerowni również ogranicza taką możliwość. 
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Technologia wykonania wody lodowej w serwerowni nie różni się wykonaniem jej w innym niż 

serwerownia pomieszczeniu. Alternatywnym rozwiązaniem uzyskania komfortu temperaturowego w 

dowolnym pomieszczeniu jest zastosowanie do chłodzenia instalacji opartej na bezpośrednim 

odparowaniu freonu. Co może być rozwiązaniem technicznym w projektowanym pomieszczeniu 

dedykowanym serwerowni. 

Wykonawca wskazuje, że osoba posiadająca doświadczenie w wykonaniu technologii posiada je 

niezależnie od faktu, czy realizowała prace w ciągu ostatnich 5 czy 10 lat, nabyła doświadczenie 

niezależnie od faktu czy realizacja tych prac trwała 5 czy 12 miesięcy, oraz niezależnie od tego czy była 

to budowa serwerowni czy budowa innego pomieszczenia ze wskazanymi wyżej technologiami. 

Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się o wykreślenie ww. wymogów dotyczącego 

doświadczenia Kierownika Robót branży sanitarnej i Kierownika Robót branży elektrycznej.     

Odpowiedź: 

 

Pytanie nr 297: 

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej: SIWZ) poprzez: 

Zniesienie wymagania odnośnie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robót branży 

sanitarnej (…) przez okres minimum 12 miesięcy ciągle w odniesieniu do osoby, którą Wykonawca 

dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika 

robót branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdz. V pkt 7 i Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ; 

Zniesienie wymagania pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robót elektrycznych (…) 

przez okres minimum 12 miesięcy ciągle w odniesieniu do osoby, którą Wykonawca dysponuje lub 

będzie dysponował do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika robót branży 

elektrycznej, o którym mowa w Rozdz. V pkt 8 i Rozdz. XIV pkt 3 SIWZ. 

Uzasadnienie 

W ocenie wykonawcy zachodzi uzasadniony przypadek, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.), a tym 

samym modyfikacja treści SIWZ zgodnie z ww. zapytaniem jest uzasadniona i konieczna z punktu 

widzenia prawidłowości i celu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Wykonawca wskazuje, że zakreślenie wymogów czasowych w Rozdz. V pkt 7 i Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ 

oraz w Rozdz. V pkt 8 i Rozdz. XIV pkt 3 SIWZ w odniesieniu do wskazanych tamże osób jest całkowicie 

nieuzasadnione z punktu widzenia rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego przez 

ubiegających się Wykonawców.  

Okoliczność sztywnego określenia minimalnego okresu ciągłego pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w zakresie robót branży sanitarnej oraz w zakresie robót elektrycznych prowadzi bowiem 

do bezzasadnej dyskryminacji Wykonawców, którzy jakkolwiek nie są w stanie wylegitymować się 

pełnieniem samodzielnych funkcji przez ww. okres minimum 12 miesięcy ciągle przez osobę pełniącą 

funkcję kierownika robót branży sanitarnej oraz osobę pełniącą funkcję kierownika robót branży 

elektrycznej, to są jednak w stanie wykazać krótsze okresy pełnienia ww. funkcji, ale na budowach 

(inwestycjach) o wiele większym zakresie rzeczowym i finansowym.  

Tym samym wskazane w SIWZ wymogi pomijają całkowicie takie okoliczności jak intensywność 

prowadzonych prac przez Wykonawcę, czy też jego należytą organizację pracy zapewniającą 

terminową realizacje zamówienia publicznego, która w przypadku robót budowlanych posiada doniosłe 

znaczenie z punktu widzenia Zamawiającego oraz interesu publicznego.  

W odmiennym wypadku Wykonawcy realizujący w sposób przewlekły roboty na o wiele mniejszych 

obiektach w świetle literalnego brzmienia ww. zapisów byliby premiowani w stosunku do Wykonawców, 

którzy realizują swoje prace w sposób o wiele bardziej efektywny, co w ocenie Wykonawcy stanowi 

naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców zgodnie z 

zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 
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Podkreślenia wymaga okoliczność, że postulowana zmiana zapisów SIWZ w powyższym zakresie 

przyczyni się do wyboru oferty dającej rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego, zaś 

pozostałe zapisy (wymogi) SIWZ stanowią wystarczającą barierę uniemożliwiającą wybór nierzetelnego 

wykonawcy.  

 

Pytanie nr 323: 

Zgodnie z pkt. V.2.7 i 8) SIWZ Zamawiający wymaga wykazania się przez kierownika robót branży 

sanitarnej i elektrycznej doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat przez minimum 12 miesięcy  ciągle 

w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej w zakresie wskazanym SIWZ. Jednocześnie w kryterium 

oceny ofert (pkt. XIV.6.1.2) i 3) SIWZ) Zamawiający oceniać będzie dodatkowe doświadczenie ww. 

kierowników w okresie ostatnich 5 lat przez minimum 12 miesięcy ciągle w pełnieniu samodzielnej 

funkcji technicznej w analogicznym zakresie.  

Wymóg wykazania się doświadczeniem kierownika robót w okresie ostatnich 5 lat ogranicza dostęp do 

przedmiotowego zamówienia, narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

Wykonawców. Postawiony wymóg w sposób niezgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych 

ogranicza doświadczonemu Wykonawcy dostęp do przedmiotowego zamówienia. Co więcej wymóg ten 

dyskwalifikuje Wykonawców, którzy dysponują kadrą ze znacznie większym doświadczeniem niż 

wymaga tego Zamawiający. Doświadczony kierownik robót budowlanych zdobywa doświadczenie przez 

wiele lat. O ile można zgodzić się, że pełnienie funkcji ciągiem przez 12 miesięcy znajduje uzasadnienie 

i wskazuje na fakt, że kierownik posiada doświadczenie w realizacji konkretnej inwestycji o tyle 

ograniczenie jego doświadczenia do ostatnich 5 lat jest dyskryminujące. Wymóg ten w sposób 

nieuprawniony zmniejsza krąg Wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający określa warunki udziału w 

postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności 

wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne 

poziomy zdolności. Warunki wskazane w przedmiotowym postepowaniu w pkt. V.2.7 i 8) SIWZ w 

związku z kryteriami oceny ofert wskazanymi w pkt. XIV.6.1.2) i 3) SIWZ stoją w sprzeczności z 

przepisami ustawy. Postawienie wymogu wykazania się doświadczeniem zdobytym przez kierowników 

robót w okresie ostatnich 5 lat, w szczególności dla co najmniej dwóch inwestycji, gdzie okres pełnienie 

funkcji wynosił ponad 12 miesięcy każda, faworyzują wyłącznie tych Wykonawców, którzy mają 

doświadczenie w wykonaniu stricte ww. inwestycji. Zgodnie z treścią ustawy warunki udziału w 

postępowaniu powinny dać pewność, że Wykonawca i jego kadra posiadają doświadczenie w realizacji 

inwestycji porównywalnej do przedmiotowego zamówienia ale nie mogą eliminować go z możliwości 

ubiegania się o takie zamówienie. Wykonawca posiada wieloletnie doświadczenie w budownictwie, w 

tym w budowie skomplikowanych serwerowni, dysponuje także bogatą kadrą kierowniczą. Wykonawca 

posiada zdolności techniczne jaki i zawodowe do wykonania przedmiotowego zamówienia na 

najwyższym poziomie. Jednakże ograniczenie doświadczenia kierowników robót do ostatnich 5 lat nie 

pozwala Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty i w sposób nieuprawniony i niegodny z ustawą 

Pzp eliminują go z zamówienia.  

Wobec powyższego prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu, a także kryterium oceny ofert 

poprzez zniesienie wymogu wykazania się doświadczeniem kierowników robót do ostatnich 5 lat, gdyż 

nie daje ona rękojmi wykonania należycie przedmiotowego zamówienia. Ewentualnie prosimy o 

wydłużenie okresu doświadczenia zawodowego, którym musimy wykazać się kierownik robót 

sanitarnych/elektrycznych do 10 lat. 

 

Pytanie nr 330: 

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej: SIWZ) poprzez: 

1) Zniesienie wymagania odnośnie pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robót 

branży sanitarnej (...) przez okres minimum 12 miesięcy ciągle w odniesieniu do osoby, którą 
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Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję 

kierownika robót branży sanitarnej, o którym mowa w Rozdz. V pkt 7 i Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ; 

2) Zniesienie wymagania pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robót 

elektrycznych (...) przez okres minimum 12 miesięcy ciągle w odniesieniu do osoby, którą Wykonawca 

dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję kierownika 

robót branży elektrycznej, o którym mowa w Rozdz. V pkt 8 i Rozdz. XIV pkt 3 SIWZ. 

Uzasadnienie 

W ocenie wykonawcy zachodzi uzasadniony przypadek, o którym mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.), a tym 

samym modyfikacja treści SIWZ zgodnie z ww. zapytaniem jest uzasadniona i konieczna z punktu 

widzenia prawidłowości i celu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wykonawca wskazuje, że zakreślenie wymogów czasowych w Rozdz. V pkt 7 i Rozdz. XIV pkt 2 SIWZ 

oraz w Rozdz. V pkt 8 i Rozdz. XIV pkt 3 SIWZ w odniesieniu do wskazanych tamże osób jest całkowicie 

nieuzasadnione z punktu widzenia rękojmi należytego wykonania zamówienia publicznego przez 

ubiegających się Wykonawców. 

Okoliczność sztywnego określenia minimalnego okresu ciągłego pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w zakresie robót branży sanitarnej oraz w zakresie robót elektrycznych prowadzi bowiem 

do bezzasadnej dyskryminacji Wykonawców, którzy jakkolwiek nie są w stanie wylegitymować się 

pełnieniem samodzielnych funkcji przez ww. okres minimum 12 miesięcy ciągle przez osobę pełniącą 

funkcję kierownika robót branży sanitarnej oraz osobę pełniącą funkcję kierownika robót branży 

elektrycznej, to są jednak w stanie wykazać krótsze okresy pełnienia ww. funkcji, ale na budowach 

(inwestycjach) o wiele większym zakresie rzeczowym i finansowym. 

Tym samym wskazane w SIWZ wymogi pomijają całkowicie takie okoliczności jak intensywność 

prowadzonych prac przez Wykonawcę, czy też jego należytą organizację pracy zapewniającą 

terminową realizacje zamówienia publicznego, która w przypadku robót budowlanych posiada doniosłe 

znaczenie z punktu widzenia Zamawiającego oraz interesu publicznego. 

W odmiennym wypadku Wykonawcy realizujący w sposób przewlekły roboty na o wiele mniejszych 

obiektach w świetle literalnego brzmienia ww. zapisów byliby premiowani w stosunku do Wykonawców, 

którzy realizują swoje prace w sposób o wiele bardziej efektywny, co w ocenie Wykonawcy stanowi 

naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowanie wykonawców zgodnie z 

zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Podkreślenia wymaga okoliczność, że postulowana zmiana zapisów SIWZ w powyższym zakresie 

przyczyni się do wyboru oferty dającej rękojmię należytego wykonania zamówienia publicznego, zaś 

pozostałe zapisy (wymogi) SIWZ stanowią wystarczającą barierę uniemożliwiającą wybór nierzetelnego 

wykonawcy. 

Zapisy, które proponujemy zmienić, zawężają w istotny sposób potencjalnych oferentów. 

 

Pytanie nr 376: 

Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. V SIWZ w ust. 2 pkt 5-8  oraz 

kryteriów oceny ofert w zakresie określonym jako Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia w rozdz. XIV w ust. 6 poprzez dokonanie opisu oceny spełniania tego warunku oraz 

kryteriów oceny ofert w sposób, który nie będzie naruszał uczciwej konkurencji, tj. poprzez odstąpienie 

od zawężającego opisu i wykreślenie obowiązku wykazania się przez wykazywaną osobę 

doświadczeniem w zarządzaniu/kierowaniu daną inwestycją przez okres minimum 12 miesięcy ciągle. 

Wymóg ten jest nieuzasadniony. Sam czas trwania inwestycji nie jest tu bowiem miarodajny. Zdaniem 

Wykonawcy takie sformułowanie wymogu, uniemożliwia racjonalne wartościowanie doświadczenia 

wykazywanej osoby i tym samym - dokonanie oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu i oferty 

Wykonawcy, dlatego powinien być on usunięty z SIWZ. Według Wykonawcy - sformułowany wymóg nie 

ma najmniejszego znaczenia z technicznego punktu widzenia a jedynie uniemożliwia złożenie 

konkurencyjnych ofert.  
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Odpowiedź na pytania nr 238, 247, 249, 250, 296, 297, 323, 330, 376: 

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie: 

 

ZMIANA nr 44: 

Dotychczasowa treść rozdziału V, ust. 2 lit. c) ppkt. 7) SIWZ: 

7) dysponuje lub będzie dysponował osobą  do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję 

kierownika robót branży sanitarnej, która: 

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

- w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełniła samodzielną funkcję 

techniczną w zakresie robót branży sanitarnej na robocie budowlanej obejmującej swoim 

zakresem budowę serwerowni z systemem chłodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy 

chłodniczej co najmniej 300 kW dostępnej w pojedynczym pomieszczeniu dla sprzętu 

serwerowego IT 

zostaje zastąpiona treścią: 

7) dysponuje lub będzie dysponował osobą  do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą 

funkcję kierownika robót branży sanitarnej, która: 

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

- w okresie ostatnich 10 lat, przez minimum 5 miesięcy ciągle, pełniła samodzielną funkcję 

techniczną w zakresie robót branży sanitarnej na robocie budowlanej obejmującej swoim 

zakresem budowę serwerowni z systemem chłodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy 

chłodniczej co najmniej 300 kW dostępnej w pojedynczym pomieszczeniu dla sprzętu 

serwerowego IT 

 

Zamawiający dokona stosownych zmian ogłoszenia o zamówieniu. 

 

ZMIANA nr 45: 

Dotychczasowa treść rozdziału V, ust. 2 lit. c) ppkt. 8) SIWZ: 

8) dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą funkcję 

kierownika robót branży elektrycznej, która: 

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń, 

- w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełniła samodzielną funkcję 

techniczną w zakresie robót elektrycznych na inwestycji obejmującej swoim zakresem budowę 

serwerowni o mocy zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system składający się z układu 

bateryjnego i współpracującego z nim agregatu prądotwórczego) co najmniej 300 kW dostępnej 

w pojedynczym pomieszczeniu dla sprzętu serwerowego IT. 

zostaje zastąpiona treścią: 

8) dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia publicznego, pełniącą 

funkcję kierownika robót branży elektrycznej, która: 

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń, 
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- w okresie ostatnich 10 lat, przez minimum 5 miesięcy ciągle, pełniła samodzielną funkcję 

techniczną w zakresie robót elektrycznych na inwestycji obejmującej swoim zakresem 

budowę serwerowni o mocy zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system składający 

się z układu bateryjnego i współpracującego z nim agregatu prądotwórczego) co najmniej 

300 kW dostępnej w pojedynczym pomieszczeniu dla sprzętu serwerowego IT. 

 

Zamawiający dokona stosownych zmian ogłoszenia o zamówieniu. 

 

ZMIANA nr 46: 

Dotychczasowa treść rozdziału XIV, ust. 6 pkt. 2) ppkt. 2 SIWZ: 

2) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli wskazany kierownik robót branży sanitarnej  

w okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełnił samodzielną funkcję techniczną  

w zakresie robót branży sanitarnej na robocie budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę 

serwerowni z systemem chłodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy chłodniczej dostępnej dla 

sprzętu serwerowego IT: (...) 

zostaje zastąpiona treścią: 

2) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli wskazany kierownik robót branży sanitarnej  

w okresie ostatnich 10 lat, przez minimum 5 miesięcy ciągle, pełnił samodzielną funkcję 

techniczną w zakresie robót branży sanitarnej na robocie budowlanej obejmującej swoim 

zakresem budowę serwerowni z systemem chłodzenia opartym na wodzie lodowej o mocy 

chłodniczej dostępnej dla sprzętu serwerowego IT: (...) 

 

ZMIANA nr 47: 

Dotychczasowa treść rozdziału XIV, ust. 6 pkt. 2) ppkt. 3 SIWZ: 

3) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli wskazany kierownik robót branży elektrycznej w 

okresie ostatnich 5 lat, przez minimum 12 miesięcy ciągle, pełnił samodzielną funkcję techniczną w 

zakresie robót elektrycznych na inwestycji obejmującej swoim zakresem budowę serwerowni o mocy 

zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system składający się z układu bateryjnego i 

współpracującego z nim agregatu prądotwórczego) w zakresie 400-2000 kW dostępnej dla sprzętu 

serwerowego IT. (...) 

zostaje zastąpiona treścią: 

3) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli wskazany kierownik robót branży elektrycznej  

w okresie ostatnich 10 lat, przez minimum 5 miesięcy ciągle, pełnił samodzielną funkcję 

techniczną w zakresie robót elektrycznych na inwestycji obejmującej swoim zakresem budowę 

serwerowni o mocy zasilania podtrzymanego bezprzerwowo (system składający się z układu 

bateryjnego i współpracującego z nim agregatu prądotwórczego) w zakresie 400-2000 kW 

dostępnej dla sprzętu serwerowego IT: (...) 

 

Pytanie nr 251: 
Dot. Rozdział XV ust. 1 pkt. 4) SIWZ. Prosimy o wykreślenie zapisu w całości. Oferent nie wykonuje 

kosztorysu ofertowego do wyceny inwestycji w fachowym programie typu Norma z uwagi na to, z uwagi 

na to iż nakłady w KNR nie mają odniesienia do czasów obecnych.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 

Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga przekazania kosztorysu ofertowego, który służył 

Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty, w wersji szczegółowej (w formie wydruku, wersji elektronicznej 

pdf oraz obligatoryjnie w wersji elektronicznej edytowalnej). Szczegółowy kosztorys ma zostać 

wykonany przy pomocy programu komputerowego, z podaniem wartości poszczególnych pozycji i cen 

jednostkowych pozycji, z pełnym wydrukiem obejmującym również zbiorcze zestawienie robocizny, 
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materiałów i sprzętu. Szczegółowy kosztorys będzie służył stronom do rozliczeń finansowych realizacji 

zamówienia i będzie podstawą fakturowania częściowego. 

Zamawiający nie narzucił konieczności wykonania kosztorysu w programie typu Norma z 

wykorzystaniem nakładów KNR. 

 

Pytanie nr 324: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubiegania się o ocenę dodatkową dla kierownika robót branży 

sanitarnej lub/i elektrycznej (pkt. XIV.6.2) i 3) SIWZ), Zamawiający dopuszcza, aby robota budowlana 

niezbędna do wykazania spełniania przez tę osobę warunku udziału w postępowaniu (pkt. V.2.7) i 8) 

SIWZ) oraz robota deklarowana na dodatkową ocenę/punktację stanowiła przedmiot jednej inwestycji. 

Na poparcie takiego rozumienia zapisów SIWZ należy zauważyć, że jeżeli kierownik robót branży 

sanitarnej/elektrycznej posiada ponad 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji odpowiednio instalacji: 

systemu chłodzenia opartego na wodzie lodowej o mocy chłodniczej minimum 400kW/ systemy 

zasilania podtrzymanego bezprzerwowo dostępnej dla sprzętu serwerowego IT o mocy minimum 

400kW. to spełnia on również odpowiednie warunki dla mocy 300kW odpowiednio chłodu/zasilania. 

Inna niż podana powyżej interpretacja w sposób istotny ogranicza konkurencję w przedmiotowym 

przetargu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zajął stanowisko w odpowiedzi na pytanie nr 18 z dnia 9.10.2019 r: 

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z zapisami Rozdziału XIV pkt. 6.2) i 6.3) SIWZ, w przypadku 

ubiegania się o ocenę dodatkową dla kierownika robót danej branży, w formularzu oferty należy 

wymienić roboty budowlane niezbędne do wykazania spełnienia przez tę osobę warunku udziału w 

postępowaniu oraz robotę deklarowaną ponad wymagane minimum.  

 

Pytanie nr 377: 

Prosimy o odstąpienie od wymogu żądania na etapie składania ofert formularza cenowego. Zbędność 

tego dokumentów wynika z faktu, że jego sporządzenie oraz przedstawienie nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku podania w ofercie całkowitej ceny, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i prac niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia. Poza tym żądanie tego rodzaju dokumentu wraz z ofertą od 

wszystkich wykonawców ubiegających się o zamówienie, z których tyko jeden ma szansę na wybór 

oferty i uzyskanie zamówienia, stanowi dodatkowy zbędny wymóg formalny, niezwiązany z ich 

uczestnictwem w postępowaniu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Konieczność sporządzenia w/w dokumentu, w sytuacji kiedy 

Wykonawca wycenił  wszystkie koszty i prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia nie jest 

wymaganiem nadmiernym, zważywszy, że dokument ma tylko 2 strony. Z punktu widzenia 

Zamawiającego złożenie formularza cenowego jest niezbędne. 

 

Pytanie nr 399: 
W związku z Udzielonymi odpowiedziami z dnia 09.10.2019 r. na zadane pytania (...) zwraca się z 

uprzejmą prośbą, o przekazanie wersji edytowalnej zmienionego FORMULARZA OFERTY- załącznik 

numer 1 do SIWZ dot. Budowa budynku CK STOS z zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji 

projektu „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge 

Services) w zakresie infrastruktury B+R”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ jako załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

 

Pytanie nr 26: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na dzień 29.11.2019 roku. Z 

korzyścią dla Zamawiającego byłoby, aby oferty złożyły podmioty z jak największym doświadczeniem 
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w robotach będących przedmiotem przetargu. Obecnie obowiązujący termin składania ofert ze względu 

na złożoność przedmiotu zamówienia zarówno pod względem formalnym jak i technicznym nie daje 

możliwości przygotowania profesjonalnej i spełniającej wymogi oferty. 

 

Pytanie nr 40: 

Z uwagi na  skomplikowany charakter zadania, którego dotyczy przetarg oraz chęć przygotowania 

rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 6.12.2019r. 

Dodatkowo wnosimy o przedłużenie czasu na zadawanie pytań o minimum 2 tygodnie.  

Dodatkowy czas pozwoli nam na analizę techniczną projektów i specyfikacji oraz ich poprawną 
wycenę. 
 

Pytanie nr 118: 

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu na złożenie oferty na dzień 22.11.2019r. Powodem 
naszej prośby jest wysoki poziom skomplikowania projektu, który wymaga dodatkowej analizy naszego 
biura technicznego. Zgoda Zamawiającego na złożenie oferty w w/w terminie pozwoli nam na 
przygotowanie rzetelnej i optymalnej dla Zamawiającego propozycji. 
 

Pytanie nr 192: 

Mając na uwadze specyfikę przedmiotu postępowania przetargowego, które to poprzez swój złożony 

charakter wymaga od Wykonawcy szerszego i bardziej szczegółowego przyjrzenia się planowanej 

inwestycji w celu stworzenia oferty rzetelnej i kompletnej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu 

składania ofert do dnia 29.11.2019. 

 

Pytanie nr 317: 

Mając na uwadze obszerny i skomplikowany zakres przedmiotu zamówienia informujemy, iż w celu 
należytego przygotowania rzetelnej i wiarygodnej oferty niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z 
całym zakresem dokumentacji projektowej i określenie metodologii realizacji prac. W związku z 
powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 
22.11.2019.  
 
Pytanie nr 338: 

W związku z załączeniem – zaktualizowanej dokumentacji – prosimy o przesunięcie terminu złożenia 

oferty pozwalającego Wykonawcy na: przeanalizowanie nowej, obszernej dokumentacji; wyjaśnienie 

rozbieżności i wątpliwości z Zamawiającym; wykonanie rzetelnej wyceny ofertowej. Zamawiający 

przesuwając termin z dnia 31.10.2019r. na dzień 04.11.2019r. wydłużył termin o świąteczny długi 

weekend, w czasie którego są dni wolne od pracy. 

 
Pytanie nr 369: 

W dniu 11.10.2019 dokonaliście Państwo modyfikacji SIWZ polegających na zmianie przedmiaru robót 
oraz projektów wskazanych w tej modyfikacji. W związku z brakiem jednoznacznego wskazania zmian 
w tejże dokumentacji projektowej np. innym kolorem konieczna jest ponowna analiza całości 
dokumentacji na co musimy poświęcić wiele czasu. W związku z powyższym wnosimy o przesuniecie 
terminu na złożenie oferty o 3 tygodnie, a nie jak to nastąpiło o 1 dzień roboczy. 
 

Odpowiedź na pytania 26, 40, 118, 192, 317, 338, 369: 

W związku z udzielonymi odpowiedziami i wprowadzonymi zmianami termin składania ofert 

został przesunięty na dzień 22.11.2019 r. 

W związku z tym SIWZ zostaje zmieniona w następującym zakresie: 
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ZMIANA nr 48. 
 
W rozdziale XII w ust. 1 pkt. 1) dotychczasowa treść: 

do dnia      04.11.2019 r. do godz. 10:00 

 

zostaje zastąpiona treścią: 

do dnia      22.11.2019 r. do godz. 10:00 

 

ZMIANA nr 49. 

 

W rozdziale XII ust. 2.1) dotychczasowa treść: 

1) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi: 

w dniu 04.11.2019 r. o godz. 11:00 

 

zostaje zastąpiona treścią: 

1) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi: 

w dniu 22.11.2019 r. o godz. 11:00 

 

Zamawiający dokona stosownych zmian ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

Powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla 

wszystkich Wykonawców.  

 

 

 
            Kanclerz  
Politechniki Gdańskiej 

  mgr inż. Mariusz Miler 
………………………………………………………. 

(podpis kierownika zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 

 

Załączniki: 
1. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ 


