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Gdańsk,   26.04.2017r. 

nr post.:  02/520/KK/2017   

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ  

 

 

 

Dot. „Budowa torów nr 31, 32, 33, 34, 35 oraz 36 wraz z infrastrukturą  w hali i poza halą - 

faza IV na terenie Zajezdni Tramwajowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 

przy ul. Wita Stwosza 110” 

 

 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. (poprzednio Zakład Komunikacji 

Miejskiej w Gdańsku Sp. z o. o.) jako Zamawiający  w niniejszym postępowaniu, 

informuje, że zgodnie z art. 38 ust 1 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015r. poz.2164 z późn. zmianami) uwzględniając odwołanie do Krajowej Izby 

Odwoławczej (KIO 631/17)  oraz w odpowiedzi na pytanie jednego z Wykonawców: 

1. zmienia treść SIWZ,  Część IV.2 ust. 1 pkt. 2 lit. a  przyjmie brzmienie 

 

„Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postepowaniu jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową i skieruje odpowiednie 

osoby do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję 

kierownika robót, która: 

 Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, 

 Kierowania nie mniej niż 1 robotą budowlaną o wartości robót torowych nie 

mniejsza niż 1 500 000 zł  ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) brutto. 

 

2. Zamawiający w odpowiedzi na Pytanie nr 56 z dnia 29.03.2017 udziela odpowiedzi 

negatywnej.  

 

Pytanie nr 56 

Zamawiający wymaga dysponowania odpowiednią zdolnością zawodową w postaci osób 

posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności torowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 
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Czy Zamawiający uzna możliwość, aby osoba skierowana na stanowisko kierownika 

robót posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności kolejowej lub w specjalności drogowej? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

cześć SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 


