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Wszyscy wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

dot. pisma z dnia 6 lutego 2012 r.

Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej  w  Lublinie  przy  ul.  Abramowickiej  2  informuje,  że  zamieszczone  na  stronie 
internetowej wyjaśnienia dotyczą tylko wątpliwości wnoszącego odwołanie, czy warunek wiedzy i 
doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca „wykaże wykonanie lub wykonywanie dwóch 
usług ochrony osób i mienia (…) o łącznej wartości, w okresie 12 miesięcy 800 000,00 zł, czy też 
wykonawca dwóch usług, z których każda w okresie 12 miesięcy miała wartość nie mniejszą niż 
800 000,00 zł”. Zamawiający jedynie wyjaśnia wątpliwości, nie wprowadza zaś żadnych zmian do 
postawionych warunków.

W związku z powyższym, postawiony przez Zamawiającego w SIWZ warunek posiadania wiedzy 
i  doświadczenia  spełnią  wykonawcy,  którzy:  „w  okresie  ostatnich  trzech  lat przed  upływem 
terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie 
zrealizowali, lub są w trakcie realizacji minimum dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem 
przedmiotowi  zamówienia  tj.  ochronie  osób  i  mienia  realizowanej  w  szpitalach  posiadających 
oddziały Psychiatrii Sądowej lub w zakładach penitencjarnych. Za usługi spełniające w/w warunek 
będą uznane usługi wykonane lub wykonywane przez okres jednego roku na kwotę nie mniejszą niż 
800  000  zł  (słownie:  osiemset  tysięcy  złotych)  rocznie. W przypadku  usług  wykonanych  lub 
wykonywanych  przez  okres  dłuższy  niż  12  miesięcy  opisany  wyżej  warunek  uważa  się  za 
spełniony, jeżeli wartość usługi w przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do całego okresu 
wykonania lub wykonywania usługi wynosi nie mniej niż 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy 
złotych). Usługi wykonane lub wykonywane przez  okres krótszy niż 12 m-cy nie spełniają w/w 
warunku.”.

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 6 lutego 2012 r. warunek powyższy zostanie spełniony 
jeżeli  wykonawca wykaże się  doświadczeniem w zakresie co najmniej  dwóch usług, z których 
każda w okresie 12 miesięcy będzie miała wartość nie mniejszą niż 800 000 zł.


