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Gdańsk, dnia 06.09.2018 r.  

 

Nr pisma: ZP1/282/16/2018 

Pismo nr 1 

 

 

Wszyscy zainteresowani 

(strona internetowa Zamawiającego)    

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: ZP1/282/16/2018.  

Nazwa zadania: Dostawa urządzeń zabawowych dla Gdańskiego Ośrodka Sportu 

 

  

WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ 

  

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do 

Zamawiającego zapytanie dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia informuje: 

 

 

Pytanie z 05.09.2018r. 

1. 

Dotyczy ZADANIA 2 
Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej wymaga 
przedstawienia co najmniej 1 dostawy wraz z montażem urządzeń zabawowych w ilości 25szt. Proszę 

o sprecyzowane czy chodzi o 25 szt. różnych urządzeń zabawowych w ramach jednej dostawy czy 

urządzenia zabawowego składającego się z co najmniej 25 elementów. 

Wyjaśnienia: Zamawiający uzna warunek w zakresie technicznym za spełniony jeśli Wykonawca 
przedstawi co najmniej 1 dostawę wraz z montażem urządzenia zabawowego składającego się z co 

najmniej 25 elementów. 

 
Ponadto Zamawiający wyjaśnia: 

ZADANIE 1 

Zamawiający uzna warunek w zakresie technicznym za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi co 

najmniej 1 dostawę wraz z montażem urządzenia zabawowego składającego się z co najmniej 20 
elementów. 

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na ZADANIE 1 i 2 

Zamawiający uzna warunek w zakresie technicznym za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi co 
najmniej 1 dostawę wraz z montażem urządzenia zabawowego składającego się z co najmniej 35 

elementów. 

 

W związku z faktem, że wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający postanowił 

pozostawić wyznaczone terminy składania i otwarcia ofert bez zmian. Wszelkie ustalenia 

dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają również bez zmian.  
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Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ       

i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

         DYREKTOR 

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU 

/-/ Leszek PASZKOWSKI 
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