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Strona internetowa
prowadzonego postępowania

WYJAŚIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, o sygn. zam. 22/BZP-U.500.6/2022/MD na zadanie pn.:  „Przebudowa ulic Biskupiej, 
Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania Rewitalizacja 
Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, 
Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,  
jako Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 2,6  ustawy  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w związku z zapytaniami do treści SWZ udziela 
stosownych wyjaśnień:

Pytanie nr 2:

Wniosek o zmianę zapisów Specyfikacji Warunków zamówienia w zakresie:
„C. Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (Ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.1.3).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się 
na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wymaga się, by warunek określony w pkt 3, spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych 
wykonawców lub tych podmiotów”.

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu, który skutkuje utrudnieniem konkurencji i jest
jednocześnie niekorzystny dla samego Zamawiającego. Ustawa Prawo zamówień publicznych
wskazuje, że Zamawiający nie powinien dopuszczać do utrudniania dostępu do postępowań
przetargowych.
Zapis pkt 5 zaprzecza wprost zasadom możliwości posiłkowania się zdobytym doświadczeniem przez
inny podmiot, udostępniający wiedzy i doświadczenia. Po co zatem wskazywać, że Zamawiający
dopuszcza możliwość powoływania się na podmiot trzeci, skoro wtedy podmiot trzeci ma w pełni
spełnić wymagania Zamawiającego, więc w tej sytuacji sam podmiot trzeci może złożyć ofertę 



 

   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk

   tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

Wykonawca zainteresowany nie zdoła spełnić warunku Zamawiającego.

W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji oraz zapewnienia równego traktowania wykonawców,
wnosimy o wykreślenie wskazanego zapisu SWZ, który stoi w sprzeczności z zasadami
powoływania się na zasoby podmiotów trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poniższej zmiany treści SWZ, na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Pzp, 
w następującym zakresie:

1. Ust. VI lit. C pkt 5 (Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe) otrzymuje następujące 
brzmienie:

„5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania 
się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, wymaga się, by dany warunek określony w pkt 3 lit. a) – e), spełniał 
samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych podmiotów.”

W związku z w/w zmianami treści SWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

2. Ust. XI SWZ (Sposób oraz termin składania ofert) pkt. 4 i 5 otrzymują następujące brzmienie:

„4. Oferty należy składać w terminie do dnia 27.04.2022r. do godziny 12:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27.04.2022r. o godzinie 12:10.”

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą.

3. Ust. XII SWZ (Termin związania ofertą) otrzymuje następujące brzmienie:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia
25.07.2022r.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

                                     Karol Kalinowski
Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 06.-04-2022
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