
Lublin, dnia  30 kwietnia 2009 roku 

SZNSPZOZ. N-ZP-372-16/09

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

W związku ze  skierowanym zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ na realizację  zadania 
pn.: „budowa łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym i szpitalem z przeznaczeniem 
na usługi medyczne”, Zamawiający udziela odpowiedzi: 

Pytanie:
„W nawiązaniu  do  zapisów  ogłoszenia  o  przetargu  oraz  SIWZ  pkt.  5.1.2  oraz  pkt  6.2.5 
prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  zamawiający  uzna,  że  wykonawca  spełnia  warunki  udziału 
w  postępowaniu,  jeżeli  w  zakresie  wykonanych  robót  nie  występowały  przyłącza 
i zagospodarowanie terenu.”
Odp.: Zamawiający informuje, że w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający 
warunki  opisane  w SIWZ.  Jednocześnie  Zamawiający  na podstawie  art.  38 ust.  4  ustawy 
z dnia 29 stycznia  2004 r.  – Prawo zamówień publicznych  (t.j.  Dz.  U. z 2006 r   Nr 164 
poz. 1163 z późn.zm.) dokonuje

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu na realizacje zadania pn.: „budowa łącznika pomiędzy budynkiem 

administracyjnym i szpitalem z przeznaczeniem na usługi medyczne”.

I. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega:
1) pkt 5.1.2 i otrzymuje brzmienie:
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawiają  pisemne  zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia
-  Wykaz  wykonanych  4  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  (rozpoczęcie 
i zakończenie roboty) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 
że roboty te zostały wykonane należycie.  Każda z wykazanych robót musi opiewać na kwotę 
nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. Każda z wykazanych robót musi być zrealizowana 
w ramach odrębnej umowy oraz w swym zakresie zawierać budowę obiektu wraz z instalacją 
wewnętrzną. Co najmniej jedna z wykazanych robót budowlanych musi zawierać w swym 
zakresie wykonanie przyłączy i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Co najmniej dwie 
z wykazanych robót budowlanych muszą być wykonane w obiektach służby zdrowia. 

-Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub 
będzie  dysponował  wykonawca.  W  przypadku,  gdy  wykonawca  wskazał  narzędzia 
i urządzenia, którymi będzie dysponował należy załączyć do oferty pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia tych urządzeń i narzędzi.
Wymagane jest posiadanie m.in.: 



- koparko – ładowarka – 2 szt.
- wywrotka – 1 szt.
- samochód skrzyniowy – 1 szt.
- żuraw samojezdny – 1 szt.

-Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników. Zamawiający wymaga 
wykazania  przeciętnej  liczby  zatrudnionych  pracowników  w  2008  roku  na  poziomie  co 
najmniej 150 osób.

-  Wykaz  osób,  którymi  dysponuje  lub  będzie  dysponował  Wykonawca  i  które  będą 
uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat  ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności. W przypadku, gdy wykonawca wskazał osoby, 
którymi  będzie  dysponował  należy  załączyć  do  oferty  pisemne  zobowiązanie  innych 
podmiotów  do  udostępnienia  osób  zdolnych  do  wykonania  zamówienia.  Zamawiający 
wymaga  aby  w  wykonywaniu  zamówienia  uczestniczyło  co  najmniej  30  osób,   w  tym 
-kierownik budowy (branża konstrukcyjno- budowlana)

- kierownik robót elektrycznych  (branża instalacji elektrycznych)

-kierownik robót instalacji sanitarnych (branża wod-kan, co, wentylacja) 

- kierownik robót elektrycznych (branża instalacji teletechnicznych)

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiadają  wymagane  uprawnienia  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  takich  uprawnień. 
Zamawiający  wymaga  załączenia  kserokopii  uprawnień  wg  branż  niżej  wymienionych 
w pełnym zakresie:
- branża konstrukcyjno- budowlana;
- branża wod-kan, co, wentylacja, 
- branża instalacji elektrycznych
- branża instalacji teletechnicznych
potwierdzonych  za  zgodność  z  oryginałem  oraz  załączenia  aktualnych  zaświadczeń 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

2) pkt 6.2.5 otrzymuje brzmienie:
6.2.5. Wykaz wykonanych 4 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat (rozpoczęcie 
i zakończenie roboty) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  odpowiadających  swoim 
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem 
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, 
że roboty te zostały wykonane należycie. Każda z wykazanych robót musi opiewać na kwotę 
nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. Każda z wykazanych robót musi być zrealizowana 
w ramach odrębnej umowy oraz w swym zakresie zawierać budowę obiektu wraz z instalacją 
wewnętrzną. Co najmniej jedna z wykazanych robót budowlanych musi zawierać w swym 
zakresie wykonanie przyłączy i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Co najmniej dwie 
z wykazanych robót budowlanych muszą być wykonane w obiektach służby zdrowia.



II.  W  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  zmianie  ulega  wielkość  dźwigu 
osobowego. 
Zgodnie z załączonym do niniejszego pisma „ANEKSEM DO PROJEKTU BUDOWLANO- 
WYKONAWCZEGO ZMIANA SZYBU DŹWIGOWEGO” przeprojektowano szyb dźwigowy 
o  wymiarach  kabiny  110x  140  cm  dla  przewozu  osób  poruszających  się  na  wózkach 
inwalidzkich na dźwig osobowy o wymiarach kabiny 115 x 205 cm do przewozu osób na 
łóżkach,  obsługujący  projektowany  łącznik  i  istniejący  budynek  szpitalny.  W składanych 
ofertach  należy  uwzględnić  wymogi  zawarte  w  „ANEKSIE  DO  PROJEKTU 
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO  ZMIANA  SZYBU  DŹWIGOWEGO” 
oraz „PRZEDMIAR ROBÓT- UZUPEŁNIENIE – Zmiana szybu windowego”.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

W związku z powyższą zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w  postępowaniu  na  realizacje  zadania  pn.:  „budowa  łącznika  pomiędzy  budynkiem 
administracyjnym  i  szpitalem  z  przeznaczeniem  na  usługi  medyczne”  zmianie  ulęgają 
terminy składania i otwarcia ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 11.05.2009 r., 
godzina 9:00.  Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 9:30. 


