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Pytania i odpowiedzi
do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego
Nr 45.23.2/RB/PN/2019

Przebudowa kotłowni gazowej w budynku warsztatowym
na terenie bazy technicznej Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego

w Gdańsku – Oliwie ul. Karwieńska 3

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu do w/w postępowania proszę o udzielenie
wyjaśnienia rozdz. II pkt.1.4 SIWZ t.j. spełnienia warunku udziału w postępowaniu
wiedzy i doświadczenia. Zamawiający żąda, aby wykonawca spełnił warunek dot.
Referencji: „Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie 5 lat (licząc od daty
ogłoszenia o zamówieniu) co najmniej 3 remonty kotłowni gazowych o wartości
minimum 200.00 zł wykonywane nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy”. Prosimy o
zmianę zapisu SIWZ na „Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie 5 lat (licząc
od daty ogłoszenia o zamówieniu) co najmniej 3 remonty (modernizacje albo budowę)
kotłowni gazowych o wartości minimum 200.000 zł”.

Odpowiedź
Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską dotyczącą kwoty wymienionej w
rozdz. II pkt 1.4 SIWZ – zamiast „200.00 zł” powinno być „200.000 zł”.
Zamawiający wyjaśnia, że uznaje wykonanie modernizacji oraz budowy kotłowni
gazowych za przewyższające warunek wykonania remontu, a zatem spełniające wymóg.
Zamawiający rezygnuje z zapisu wymagającego 2-miesięcznego okresu zrealizowanych
prac.

Pytanie nr 2

Zamawiający w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia wymaga, aby wykonawca
wykazał się w ciągu 5 lat remontem 3 kotłowni gazowych o wartości min. 200.000,
trwających nie dłużej niż 2 miesiące. Czy zamawiający dopuści wykonawcę, który
wykonywał budowy lub przebudowy takowych kotłowni o wartości min. 200.000 zł i w
okresie trwania prac nie dłuższym niż 2 miesiące?

Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuści takich oferentów, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3

W dokumentacji projektowej podane są nazwy własne producentów. Czy w związku, iż
jest to przetarg organizowany na bazie Ustawy o Zamówieniach publicznych
Zamawiający dopuszcza materiały równoważne?
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Odpowiedź:

Częścią składową dokumentacji wykonawczej są Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót, w których nie występują nazwy własne, są opisane parametry. Materiały
równoważne powinny spełniać wszystkie parametry zawarte ww. specyfikacjach.

Dyrektor GOZ

Michał Targowski
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