
Lublin, dnia 7 marca 2012 rok  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-12/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanymi  zapytaniami  dotyczącymi  postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na:   „Termomodernizację  budynków  Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w Lublinie  dofinansowana ze  Środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego SYSTEMU ZIELONYCH 
INWESTYCJI - GIS”., Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Prosimy o potwierdzenie iż w punkcie 5.1.2.2) ppkt 5 „wykonanie instalacji solarnej o wartości 
minimum  200 000,00 zł” chodzi o wartość brutto instalacji solarnej? 

Odp. Zamawiający wymaga wykonania instalacji solarnej o wartości minimum  200 000,00 zł 
brutto. Punkt 5.1.2. otrzymuje brzmienie: 
„5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:
wykonaniem minimum 4 robót budowlanych z czego :
5.1.2.1)   minimum  3  robót  budowlanych  w  czynnych  obiektach  szpitalnych  (lecznictwa 
stacjonarnego) o wartości  brutto minimum 7 500 000,00 zł  (słownie:  siedem milionów pięćset 
tysięcy złotych) każda. 
5.1.2.2)  minimum  1  roboty  budowlanej,  której  przedmiotem  zamówienia  były  roboty 
termomodernizacyjne prowadzone w obiekcie użyteczności publicznej o wartości brutto minimum 
7 500 000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) obejmującej swoim zakresem 

1) docieplenie elewacji 
2) docieplenie dachów (stropodachów) 
3) wymianę stolarki okiennej, 
4) modernizację instalacji c.o.
5) wykonanie instalacji solarnej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto.”

Pytanie 2:
W rozdziale 7 pkt. 3.1 Zamawiający określił sposób postępowania w przypadku spełnienia warunku 
podstawowego  przez  większą  ilość  Wykonawców  niż  5.   W  tym  celu  Zamawiający  będzie 
przyznawał  Wykonawcom po 5 pkt  za każdą  dodatkowo wykonaną  robotę  budowlaną   (ponad 
minimum określone  w punkcie 5.1.2.1),  ponadto Zamawiający określił że każda z robót musi 
obejmować swoim zakresem:

1) docieplenie elewacji lub wykonanie elewacji
2) wymianę lub montaż stolarki okiennej
3) modernizację lub wykonanie instalacji c.o.

a więc warunek opisany w punkcie 5.1.2.2

W  obecnej  formie  Zamawiający  postawił  warunek  sprzeczny(połączył  z  sobą  dwa  oddzielne 
warunki),  ponieważ  przywołany  w  pierwszej  części  warunku  pkt.  5.1.2.1  odnosi  się  do  robót 
budowlanych w czynnych obiektach szpitalnych,  natomiast  poprzez dodanie drugiego warunku 



zamawiający wymaga aby te roboty były jednocześnie termomodernizacjami.    
Prosimy o dokonanie stosownej korekty.    

Odp. Punkt 3.1. i 3.2. Rozdziału 7. otrzymuje brzmienie:
3.1. Zamawiający zastosuje kwalifikację polegającą na przyznaniu wykonawcom po 5 pkt za każdą 
dodatkowo  wykonaną  (ponad  minimum  określone  w  punkcie  5.1.2.1)  robotę  budowlaną  w 
czynnych obiektach szpitalnych o wartości  brutto  minimum 7 500 000,00 zł  (słownie:  siedem 
milionów pięćset tysięcy złotych). 
Punkt 3.2.  W przypadku, gdy kilku Wykonawców otrzyma taką samą  liczbę punktów, wówczas 
Zamawiający przyzna dodatkowo po 2 punkty za każda wykazaną  w części  II  wykazu robotę, 
(ponad minimum określone w punkcie 5.1.2.2).

Pytanie 3:
Prosimy o udostępnienie załączników do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

Odp. Zamawiający udostępni  załączniki nr 1-6 ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej na 
stronie internetowej www.snzoz.lublin.pl.

Pytanie 4:
W pkt. 5.1.4.1 Zamawiający wymaga posiadania rocznych przychodów ze sprzedaży za ostatnie 2 
lata obrotowe, natomiast w pkt. 6.1.5 jest mowa o ostatnich 3 latach obrotowych.
Prosimy o dokonanie stosownej korekty.

Odp. Punkt 5.1.2. otrzymuje brzmienie: 
„6.1.5. Część sprawozdania finansowego stanowiąca rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie 
finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie  z przepisami o o rachunkowości 
również z opinią o rachunku zysków i strat, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 
sporządzania  sprawozdania  finansowego  innych  dokumentów  określających  obroty  oraz 
zobowiązania  i  należności  za  okres  ostatnich  2  lat  obrotowych,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy za ten okres”.

Pytanie 5:
Prosimy  o  modyfikację  Załącznika  nr  4   do  SIWZ.  W obecnej  formie  Zamawiający  wymaga 
wpisania w części I robót budowlanych spełniających warunki wiedzy i doświadczenia opisanych w 
punkcie 5.1.2.1.  oraz wpisania w części  II  w/w załącznika robót posiadanych ponad minimum 
opisane w ogłoszeniu. 
W obecnej formie Zamawiający nie wskazał gdzie należy wpisać  robotę  budowlana spełniającą 
postanowienia pkt. 5.1.2.2 Ogłoszenia o zamówieniu.  
Odp. W załączeniu poprawiony załącznik nr 4.



Załącznik nr 1

  ………………………………….
/pieczęć firmowa Wykonawcy/

SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY im. PROF. M. 
KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ
20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2

Wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na:

       Termomodernizację budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie-
                dofinansowanej ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach Programu Priorytetowego SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI- GIS

Dane Wykonawcy:
1. Pełna nazwa ...........................................................................................................................................
2. Adres siedziby Wykonawcy ..................................................................................................................
3. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli inny niż adres siedziby).......................................................
....................................................................................................................................................................
4. telefon ....................................................................... fax: .....................................................................
e-mail:..........................................................................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ................ z dnia
...................., o przetargu ograniczonym na:  

Termomodernizację budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

składam(y) wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym przetargu.

Wraz z wnioskiem składam(y) niżej wymienione wymagane oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, określonych w ogłoszeniu:

L.p  Wymagane oświadczenia i dokumenty Strony wniosku

1. Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Za-
mówień Publicznych. (załącznik nr 2).

…........-...........

2. Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania speł-
niania warunku wiedzy i doświadczenia opisanych w punkcie 5.1.2.1.i 
5.1.2.2. -  (załącznik nr 4)  wraz dokumentami potwierdzającymi, że ro-
boty  zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawi-
dłowo ukończone.

…........-...........

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za  kierowanie robotami budowlany-

…........-...........



mi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych, do-
świadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5) w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w  punk-
tach 5.1.3.1- 5.1.3.3.)

4. Oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień   (załącznik nr 6)  w zakresie 
niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  opisanego  w 
punktach 5.1.3.1- 5.1.3.3.)

…........-...........

5. Część sprawozdania finansowego stanowiąca rachunek zysków i strat , 
a  jeżeli  sprawozdanie  finansowe  podlega  badaniu  przez  biegłego 
rewidenta zgodnie  z przepisami o o rachunkowości również z opinią o 
rachunku  zysków  i  strat,  a  w  przypadku  wykonawców 
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych 
dokumentów określających  obroty oraz zobowiązania i  należności za 
okres  ostatnich  2  lat  obrotowych,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy za ten okres
w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku 
opisanego w  punkcie 5.1.4.1)

…........-...........

6. Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość po-
siadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skła-
dania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego  w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełniania warunku opisanego w  punkcie 5.1.4.2.)

…........-...........

7. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument ubezpiecze-
nia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzial-
ności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przed-
miotem zamówienia  w zakresie niezbędnym do wykazania spełnia-
nia warunku opisanego w  punkcie 5.1.4.3.)

…........-...........

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3) …........-...........

9. Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy 
wymagają  wpisu  do  rejestru,  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego.,  a  w  stosunku  do  osób  fizycznych  oświadczenia  w 
zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy.

…........-...........

10. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

…........-...........



lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego.

11. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na 
ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie  na  raty 
zaległych  płatności lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

…........-...........

….........................................
Miejscowość i data  

                             …................................................
        imię i nazwisko oraz podpis

                       upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy



     Załącznik nr 4

Pieczęć Firmowa

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

I.  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisa-
nych w punktach 5.1.2.1.i 5.1.2.2.

L.p Zleceniodawca Rodzaj roboty 
budowlanej*

Data i miejsce 
wykonania

Wartość brutto umowy

Dot. warunku opisanego w  pkt 5.1.2.1

1.

2.

3.

Dot. warunku opisanego w  pkt 5.1.2.2

1

* należy wskazać zakres wykonanych robót w sposób umożliwiaj ący ocenę spełnienia warunku z punktu 5.1.2.1 i 
5.1.2.2

II. w zakresie niezbędnym do wyłonienia 5 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do skła-
dania ofert w przypadku, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 3.1 i 3.2  ogłoszenia o zamówie-
niu:

L.p Zleceniodawca Rodzaj roboty budowlanej Data i miejsce 
wykonania

Wartość brutto umowy

Dot. pkt. 3.1 ogłoszenia o zamówieniu

1.

2.

3.

Dot. pkt. 3.2 ogłoszenia o zamówieniu

1.

2.

Załączamy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone.

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)


