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Pt. Wykonawcy

DoĘczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie prac przygotowawczych placu

budowy, robót budowlanych obejmujących budowę dwoch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych Unruga 3A i 48 wraz z boksami garazowymi w poziomie piwnicy,

instalacjami wewnętrznymi, windami osobowymi, sieciami i ptzyłączami wodociągowymi,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi,

elementami małej architektury z docelowym ukształtowaniem, zagospodarowaniem i
oŚwietleniem tęrenu oraz infrastruktury doosiedlowej. Roboty ręalizowane będą w Gdańsku
przy ulicy Unruga na działkach nr 10/308,I0l315 obręb 74 (wydzielonych z działkt 101256)

będących własnością Zamawtającego, oraz na działkach nr I0l270, I0lŻ59, 10l6, I0l235,

lOl23I, IOl232 i na wszelkich innych na ktorych będzie przebiegała infrastruktura

tow ar zy sząc a v\,r aZ z wsze lkimi robotami tymczas owymi i towarzy szącymi.

Zgodnie z art.38 ust 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarrystwo
Budownictwa Społecznego ,,Motlawa Sp.'o.o. odpowiada na pytania Wykonawców i
modyfikuje treść SIWZ'

Py'tanie. Czy Zamawiający dopuści w ramach posiadania wiedzy i doświadczenia opisanego

w rozdziale V pkt 1 ppkt a) jeŻeli Wykonawca wykaŻe, ze w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeŻeli okres prowadzenia działalnoŚci jest krótszy

w tym okresie wykonał w sposób naleŻyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył w ramach jednego kompleksu 3 budynki mieszkalne o łącznej iloŚci

mieszkań 45 (z wykończeniem), wielorodzinne wTaZ z instalacjami wewnętrznymi Z

infrastrukturą towarzyszącą tj. drogami wewnętrznymi, sieciami wod_kan, deszczową,
sanitarną oraz zagospodarowaniem terenu.
odpowiedŹ Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwoŚci.

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
Rozdział III opis Przedmiotu Zamowlenia ust. 3 lit ',b'' SIWZ oraz $ 6 ust. 1 lit. ,,b''
projektu umowy otrzymuje nowe brzmięnie:

,'ochrony mienia własnego jak i Zamawiającego w tym przenoŚne zap|ecze kontenerowo_

biurowe znajdującego się na terenie budowy we własnym zakręsie przęz cały okres trwania

budowy' od dnia przekazania placu budowy aŻ do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na

uży'tkowanie obiektu''
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Powyższe wyjaśnienia są zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
trybie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany zosta!ą
przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali materia-ły przetargow e oraz
zostają zamieszczone na stronie internetowejZamawiającego i odiej chwili są dla nich
wiążące.

InwesĘcji
blicznych Zpoważaniem

Ewa Batkowska
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