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DoĘczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

,,Przebudowa pomostu nr 3 wraz z ostrogąwejściową i bocznąw ramach
rozbudowy pońu jachtowego w Krynicy Morskiej ".

Pytanie nr 1

Czy zamawiający uznaza spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia -
wykonania: ,,conajmniejjedną robotę budowlanąw zakresie budowy, przebudowy,
remontu pońu jachtowego" jeśli wykonawca wykonał:
- Budowę przystani dla jednostek pływających
- Budowę przystani żeglarskiej
- Budow{ pońu rzecziego, miriny dla obsługi ma§ch jednostek :

Odpowiedź:
Zamawiający w pkt. lV SIWZ, ppkt. 1.2 określił warunki udziału w postępowaniu
w zakresie ,,posiadania wiedzy i doświadczenia".
Ocenie spełnienia czy nie spełnienia warunków mogą być poddane informacje
zawańe w,,Ofercie". lnformacje podane w pytaniu nie mogą być poddane weryfikacji
i podlegać ocenie zamawiającego.

Pvtanie 2
Czy zamawiający uzna spełnienie wymogu posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia przez wykonawcę, który legitymuje się następującym
doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy-w tym okresie, wykonał co najmniej
dwie roboty budowlane-hydrotechniczne, o wartości prac budowlanych i

hydrotechnicznych za minimum 6 mIn. zł. netto każda, w tym co najmniej jedną
robotę budowlanąw zakresie budowy, przebudowy, remontu nabęeża?

Odpowiedż:
Zamawiający w pkt. lV SIWZ, ppkt. 1.2 określił warunki udziafu w postępowaniu
w zakresie ,,posiadania wiedzy i doświadczenia".
Ocenie spełnienia czy nie spełnienia warunków mogą być poddane informacje
zawańe w,,Ofercie". lnformacje podane w pytaniu nie mogą być poddane weryfikacji
i podlegać ocenie zamawiającego.



Pvtanie 3
Czy zamawiający uzna za spełniony wymogu warunek posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia w wykonaniu robót hydrotechnicznych w zakresie budowy,
przebudowy, remontu pońu jachtowego, jeźeli wykonawca wykaże się wykonaniem
zamówienia o wańości znacznie pzewyższającej wańość 5 mln. złotych
obejmującego: wykonanie nabrzeża do cumowania jednostek (wykonanie ścianki
szczelnej, wykonanie mikropali kotwiących, wykonanie oczepu żelbetowego,
wyposażenie nabrzeża) wykonanie zewnętznej sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i wodociągowej, wykonanie budynku pod klucz, parkingi, place, drogi,
roboty czerpalne i podczyszczeniowe, pozostałe roboty, w tym projektowe,
przygotowawcze i rozbiórkowe
_ nawet jeśli zamówienie/realizaĄa ta nie była nazwana portem jachtowym, a służy
do cumowania jednostek ptywających.

Odpowiedź:
Zamawiający w pkt, lV SIWZ, ppld. 1.2 określił warunki udziału w postępowaniu
w zakresie ,,posiadania wiedzy i doświadczenia".
Ocenie spełnienia czy nie spełnienia warunków mogą być poddane informacje
zawarte w,,Ofercie". lnformacje podane w pytaniu nie mogą być poddane weryfikacji
i podlegać ocenie zamawiającego,

Pytanie 4
Czy zamawiający przesunie termin złożenia ofeńy o 7 dni, z uwagi na wyznaczenie
zbyt krotkiego czasu na jej rzetelne przygotowanie?

Odpowiedź:
ZamawiĄący wyznaczył termin składania ofeń odpowiedni do progu. Nie przewiduje
się przesunięcia terminu złożenia ofeń.

Pytanie 5
Czy zamawiający dokonał analizy wskazanego przez siebie terminu realizacji
zamówien ia jako 22 kwietn i a 2a 1 4r, uwzg lęd n i Ąąc zakres zamówien ia?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wskazany w SIWZ termin realizacji jako 22.1Y.2014 r.

jest terminem zakończenia robót oczekiwanym przez zamawiającego.

Pytanie 6
Jaki termin realizacji należy wpisać w formularzu ofeńy, pkt 5: Termin wykonania
zamówienia:.... ....,.,2014r,?

Odpowiedź:
Zamawiaiący oczekuje, ze wykonawca przedstawiając ofeńę, Wznaczy term i n
wykonania zamówienia nie później niż22.1Y.2014 r.

TRz


