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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 w pkt. III.3.2) ogłoszenia o zamówieniu – Wiedza i doświadczenie, Zamawiający postawił, 
m.in. następujący warunek: 
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie co najmniej 
dwóch głównych usług, w tym: b) co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 
pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego / Inżyniera Kontraktu robót budowlanych w zakresie 
termomodernizacji w czynnych obiektach szpitalnych o wartości robót co najmniej 2.500.000 
zł brutto. Prosimy o podanie definicji pojęcia: obiekt szpitalny oraz podanie jakie obiekty 
zostaną przez Zamawiającego uznane za obiekty szpitalne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że obiekt szpitalny, jest to obiekt spełniający wymagania: 
Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. – tj. Dz. U. 2006 r., nr 156, poz. 1118), 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006 r. nr 213, poz. 1568 ze zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada_ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz.690 ze zm.) 
i takie obiekty zostaną uznane przez Zamawiającego za szpitalne. 
 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają 
dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie 
przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają 
bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas 
sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


