Nr post. 36/520/AM/2020

Gdańsk, dnia 13.05.2020 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego sektorowego na „Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej przebudowy węzła wjazdowego i układu torowego w Zajezdni
Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz oraz nadzór autorski w ramach zadania: «Budowa
nowych miejsc postojowych w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz»“

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
informuje, że zgodnie z § 17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
W zakresie posiadanego doświadczenia prosimy o uszczegółowienie, ile dokumentacji
projektowo - kosztorysowych musi przedstawić Wykonawca na spełnienie warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia?
Odpowiedź:
Łączna ilość dokumentacji projektowych musi wykazać łączną wartość projektowanych
inwestycji w wysokości 3 mln zł netto.
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Wykonawców, czy każda z dokumentacji projektowo - kosztorysowych powinna wynosić
3 mln zł netto?
Jeśli każda - prosimy o złagodzenie tego wymogu i dostosowanie go do wartości
niniejszego zadania.

Odpowiedź:
Wartość zaprojektowanych inwestycji w wysokości 3 mln zł netto odnosi się do łącznej
kwoty wszystkich dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Pytanie 3:
W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, prosimy o informację, czy
Zamawiający dopuszcza, aby osoby wskazane jako projektanci, mogły jednocześnie być
wskazane jako sprawdzający projekt (inny niż ten, w którym pełnili funkcję projektanta),
czy muszą to być dwie oddzielne osoby?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, aby osoby wskazane jako projektanci mogły jednocześnie być
wskazane jako sprawdzający projekt.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o., jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
informuje, że zgodnie z § 17 ust. 13 Regulaminu Zamówień Publicznych Sektorowych
Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. Rozdz. X ust. 2 i 3 SIWZ przyjmuje brzmienie:
„2. Termin składania ofert: 18.05.2020 r. do godz. 930.
3. Termin otwarcia ofert: 18.05.2020 r., godz. 1000, pokój nr 17“.
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2. Rozdz. VIII ust. 9 pkt 5 przyjmuje brzmienie:
„5) Oferty należy złożyć w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna w drugiej
kopertach, opisanych w sposób następujący:
− na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. „Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy węzła wjazdowego i układu
torowego w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Wrzeszcz oraz nadzór autorski w
ramach zadania: «Budowa nowych miejsc postojowych w Zajezdni Tramwajowej
Gdańsk-Wrzeszcz»”, Nr post 36/520/AM/2020, dnia 18.05.2020 r. godz. 10:00” oraz
„PROSZĘ NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 18.05.2020 r. GODZ. 10:00”,
− na kopercie wewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię
i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta“.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną
część SIWZ, podczas sporządzania ofert.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez
zmian.
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