Gdańsk, dnia 2015.12.28
dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się na terenie
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1/2, znak: 19/ZP/2015

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w
toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie
Czy prace rozbiórkowe, które są nieodzownie związane z wykonywanymi przez nas remontami obiektów
mostowych są wystarczające dla spełnienia warunku
•lll.3.2) Wiedza i doświadczenie?
Odpowiedź
Zgodnie z pkt III.3.2 Ogłoszenia o zamówieniu, Wykonawca został zobowiązany, w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału w postępowaniu, do wykazania, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał
minimum jedno zamówienie polegające na rozbiórce budynku, o wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto.
Przy ocenie spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się posiłkował definicją
budynku wynikająca z ustawy Prawo budowlane (art. 3). Zatem jeśli roboty rozbiórkowe o których mowa w
pytaniu zostaną zakwalifikowane jako rozbiórka budynku w rozumieniu przywołanej ustawy, o wartości
wskazanej powyżej, warunek uznany zostanie za spełniony.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje
zmiany treści SWIZ.
§ 2 ust. 2 pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1) warunek wiedzy i doświadczenia będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedno zamówienie polegające na rozbiórce budynku, o
wartości co najmniej 40.000,00 zł brutto, (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100);
Z poważaniem

