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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku 
od ul.  Elbląskiej do ul. Zawodników w Gdańsku (sygn. 165/BZP-U.510.104/2020/MD).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 38 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z późn. zm.) wyjaśnia:

Pytanie nr 44:

Prosimy o określenie hierarchii dokumentów w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedz:

Pierwszeństwo dokumentów określających treść umowy w sprawie zamówienia publicznego określa § 2 
wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 46:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje w pełni środkami finansowymi na realizację 
przedmiotu zamówienia objętego ww. postępowaniem przetargowym.

Odpowiedz:

Środki finansowe, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie umowy w poszczególnych 
latach, określa § 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 48:

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy okres gwarancji i rękojmi stanowiący kryterium oceny
ofert jest taki sam dla robót budowlanych i urządzeń technologicznych oraz pierwszego wyposażenia?

Odpowiedz:
Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie nr 61:

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza chronić dane osobowe pracowników 
Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiający będzie przestrzegał mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących przetwarzania 
danych osobowych.

Pytanie nr 118:

Prosimy o uzupełnienie w części XI SIWZ informacji odnośnie załączników stanowiących komplet 
dokumentacji ofertowej.

Odpowiedz:
 
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w zakresie, którego dotyczy pytanie. Informacje zawarte w 
SIWZ (w szczególności: ust. VII część A, ust. VII część C pkt 4, ust. VII część D pkt 4, ust. VII część D pkt 9, 
ust. IX pkt 6, ust. XI) są wystarczające do przygotowania i złożenia oferty. 

Włodzimierz Bartosiewicz
             Dyrektor
Podpisano elektronicznie: 24-11-2020              
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