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Gdańsk,   10.05.2017r. 

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) w odpowiedzi na wniosek jednego z Wykonawców o 

wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi : 

 

Pytanie nr 1 

W związku z pominięciem i nieudzieleniem odpowiedzi przez Zamawiającego na nasze 

terminowo zadane pytanie – pismo znak L.dz. 49/02/2017 z dnia 10.02.2017 r. 

ponawiamy naszą prośbę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Część IV.2. pkt 1:  

Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, 

że: 1. dysponuje odpowiednią zdolnością  zawodową, 

1) tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał: 

a) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie 

infrastruktury torowej o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN (słownie: 

dwa miliony pięćset tysięcy złotych) brutto,  

b) minimum 1 robotę budowlaną w ramach której wykonywane były budowa, 

przebudowa lub remont drogi wartości tych prac nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: 

jeden milion złotych) brutto,  

c) minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie 

trakcji sieciowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy 

złotych) brutto 

Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku, w przypadku gdy ww. 

roboty budowlane zostały wykonane w ramach jednego zadania?  

Odpowiedź : 

Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku, w przypadku gdy w/w roboty 

budowlane zostały wykonane w ramach jednego zadania. 
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Pytanie nr 2 

Prosimy o przedstawienie gradacji i ważności odpowiedzi udzielanych przez 

Zamawiającego, gdyż niektóre odpowiedzi częściowo lub w całości się wykluczają lub nie 

są ze sobą spójne. Czy Wykonawca ma przyjąć, iż odpowiedzi są ważne w odwrotnej 

kolejności ich publikacji, tj. odpowiedź z ostatnim numerem jest najważniejsza (na dzień 

dzisiejszy jest to odpowiedź na pytanie nr 51 z dnia 28.04.2017 r.) 

Odpowiedź : 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi są ważne w odwotnej kolejności do ich publikacji.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyjasnienie na pyt. nr 51 z dnia 28.04.2017r. 

znajduje się w rysunkach i opisie etapu IV – Architektura. 

 

„Żuraw słupowy o udźwigu 1T 

Zastosowano żuraw spełniający wymagania Zamawiającego o zewnętrznym promieniu 

3940mm i czynnym promieniu urządzenia wynoszącym 3700mm. Wysokość spodu belki 

wysięgnika 5780mm, a spodu haka 5248mm. Słup pionowy z rury ø 355mm, a wyciągnik 

dwuteowy o wysokości 360mm. Jazda wyciągnika po pasie dolnym dwuteownika na 

czterech kołach. Sterowanie z dołu na wysokości 1100mm. Minimalny odstęp 

bezpieczeństwa od elementów budowlanych 150mm. Podlewka o grubości 60mm daje 

możliwość umieszczenia nakrętki M27 od dołu. Rura osłonowa Ø 70 przewodu 

zasilającego PCV wprowadzona centralnie w osi żurawia. Głębokość osadzenia w stopie 

fundamentowej około 500mm. Lokalizacja wg wytycznych projektu elektrycznego. 

Decyzja ta powinna być uzgodniona z Inspektorem Nadzoru robót elektrycznych.” 

 

Pytanie nr 3  

Czy Oferent w związku z koniecznością załączenia kosztorysów ofertowych, gdzie 

w trakcie postępowania przetargowego wprowadzono liczne zmiany zakresu i ilości prac 

bez przedstawienia zaktualizowanych przedmiarów, samodzielnie może dokonać 

zamian w pierwotnych przedmiarach (m.in. modyfikacji pozycji, ilości, itp.) na podstawie 

których wykona i przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający  wyraża zgodę na przedstawienie zmian w kosztorysach ofertowych. 

Pytanie nr 4  

W związku z tym, iż Zamawiający pomimo tego, iż przeprowadzając niniejsze 

postępowanie o zamówienie na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie 

ryczałtowe a nie kosztorysowe i nie miał obowiązku przekazania Wykonawcą przedmiar 

robót, a jednak je przekazał, jak również w związku z licznymi zmianami zakresu 

przedmiotu umowy (zgodnie z udzielonymi odpowiedziami część prac objętych 

dokumentacją została już wykonana, część prac zamiennie lub których nie ma w 

dokumentacji należy wykonać, liczne pozostałe zmiany), przedstawioną niekompletną 
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dokumentacją, brakiem możliwości jednoznacznego określenia ilości zakresu 

poszczególnych robót, ponownie prosimy Zamawiającego o przekazanie 

zaktualizowanych przedmiarów robót, na podstawie których Oferenci będą mogli 

dokonać jednoznacznej wyceny i złożyć porównywalne oferty na ten sam zakres prac. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazał potencjalnym Wykonawcom przedmiar robót w celach 

orientacyjnych, po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego. 

 

Pytanie nr 5 

W związku z udzieleniem odpowiedzi w dniu 28.04.2017 r. (piątek przed długim 

weekendem majowym) oraz bardzo krótkim czasie na analizę wprowadzonych licznych 

zmian i przygotowanie oferty prosimy o jednotygodniowe przesunięcie terminu 

składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.     

   

Odpowiedź 

 

Zamawiający przesunął termin składania ofert (na dzień 18  maja 2017r. do godz. 9:30)  i 

otwarcia ofert (na dzień 18 maja 2017r. – godz. 10:00). 

 
 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną 

cześć SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

 

 


