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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowanych polegających na
przebudowie/rozbudowie budynku Szpitala mieszczącego Kliniki chirurgiczne z blokami operacyjnymi
(budynek F).

WYJAŚNIENIE NR 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1
1. Dotyczy: SIWZ Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 36 ust 1 pkt 5 PZP) o brzmieniu jak
niżej:
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający w tym zakresie wymaga aby
Wykonawca wykazał, że zrealizował, w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie trzy zamówienia prowadzone na nieprzerwanie czynnych budynkach
szpitalnych o łącznej wartości brutto co najmniej 20 000 000,00 zł, w tym jedno o wartości brutto co
najmniej 10 000 000,00 zł, rozumiane w dalszej części SIWZ jako roboty najważniejsze , polegające
na wykonaniu robót budowlanych obejmujących łącznie :
a) instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń z odzyskiem ciepła w tym klimatyzację dla
bloku operacyjnego zawierającego co najmniej dwie sale operacyjne z sufitem laminarnym, o łącznej
wydajności nawiewu powietrza wszystkich wykonanych central wentylacyjnych wynoszącej co
najmniej 25 000 m3/h,
b) instalację elektryczną wraz z oświetleniem pomieszczeń w tym dla bloku operacyjnego z co
najmniej dwoma salami operacyjnymi, o łącznej mocy wszystkich wykonanych urządzeń
elektrycznych wynoszącej co najmniej 250kW,
c) instalację centralnego ogrzewania w tym dla bloku operacyjnego z co najmniej dwoma
salami operacyjnymi, o łącznej mocy wszystkich wykonanych urządzeń grzewczych wynoszącej
co najmniej 200 kW
d) wymianę drzwi i okien w tym dla bloku operacyjnego z co najmniej dwoma salami
operacyjnymi, o łącznej powierzchni wszystkich wykonanych okien i drzwi wynoszącej co najmniej
200 m2 – ocena spełnienia tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których
mowa w pkt. VIII ppkt 2 SIWZ
Wnioskujemy o usunięcie z powyższego wymogu słowa „łącznie” I zastąpienie go poniższym zapisem
po podpunkcie d): przy czym nie ma konieczności, by wszystkie 4 roboty wskazane w w/w
podpunktach (a, b, c, d) musiały być wykonane w ramach jednego zamówienia, natomiast każda z
przedstawionych 3 (lub więcej) inwestycji spełnia przynajmniej jeden z wymogów podpunktów a, b,
c, d. argumentując jak niżej:
Pozostawienie powyższego wymogu udziału Wykonawcy w postępowaniu stanowi zasadnicze
naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako ograniczenie konkurencji poprzez zamknięcie
dostępu do udziału w postępowaniu firmom, które mają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu
robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie / rozbudowie / modernizacji wielu
obiektów szpitalnych, w których zakres wykonywanych robót nie obejmował akurat jednocześnie i
łącznie wszystkich zakresów podanych w punktach od a) do d), pomimo że każdy z nich z osobna
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zawierał jeden bądź kilka z wymaganych zakresów. Dla posiadania przez Wykonawcę wiedzy i
doświadczenia nie ma znaczenia, czy wykonywał wszystkie zakresy robót budowlanych podanych w
punktach od a) do d) – wystarczającym jest jeśli wykaże, że wykonywał każdy z tych zakresów na
nieprzerwanie czynnych budynkach szpitalnych o łącznej wartości brutto co najmniej 20 000 000,00
zł, w tym jedno o wartości brutto co najmniej 10 000 000,00.
2. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmiany, zapisu […] 1.2. posiadania wiedzy i
doświadczenia d) wymianę drzwi i okien w tym dla bloku operacyjnego z co najmniej
dwoma salami operacyjnymi, o łącznej powierzchni wszystkich wykonanych okien i drzwi
wynoszącej co najmniej 200 m2[…], na następujący:
„[…] d) wymianę drzwi i okien o łącznej powierzchni wszystkich wykonanych okien i drzwi
wynoszącej co najmniej 200 m2 […]”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w pkt. VII ppkt. 1.2. SIWZ zmian w brzmieniu
zaproponowanym przez Wykonawcę.
Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że zwrot „łącznie” użyty w pkt. VII ppkt. 1.2. należy rozumieć w
ten sposób, że Zamawiający nie wymaga aby wszystkie roboty wymienione pod lit. a), b), c), d) były
wykonywane w ramach jednego zamówienia. Natomiast Zamawiający wymaga aby łączny zakres
wszystkich rodzajów robót wykonanych w ramach trzech zamówień wynosił nie mniej niż wielkości
określone w SIWZ.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania
ofert.

Z poważaniem
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