
Lublin, dnia 12 marca 2012 rok  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-13/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

dot.  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”.

Skierowano prośbę  o zmianę warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków, o których mowa w pkt. III.3.2. (wiedza i doświadczenie) ogłoszenia o 
przetargu z dnia 05-03-2012 roku, gdyż warunki określone przez Zamawiającego są zbyt wygórowane i 
zawężają krąg wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie.
Naszym zdaniem wykonanie robót budowlanych w budowanych lub remontowanych obiektach służby 
zdrowia winno być traktowane na równi z obiektami szpitalnymi (lecznictwo stacjonarne).
Naszym  zdaniem  również,  jeżeli  wykonawca  posiada  doświadczenie  w  robotach  budowlanych 
polegających na wykonaniu elewacji w systemach analogicznych jak w systemach termomodernizacji, 
posiada doświadczenie przy montażu/ wymianie stolarki okiennej, przy montażu /modernizacji instalacji 
c.o., będzie w stanie zrealizować zamówienie będące przedmiotem przetargu.
Również wiedza i doświadczenie w wykonaniu instalacji solarnych w ramach oddzielnych zamówień świadczy, 
iż wykonawca będzie w stanie zrealizować w/w instalacje w przedmiotowym przetargu.

Mając powyższe na względzie wnosimy o zmianę  warunków udziału w postępowaniu przetargowymi i 
proponujemy zapis punktu III.3.2. Wiedza i doświadczenie :
„warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem:
1.   minimum 3  robót  budowlanych,  których  przedmiotem zamówienia  były  roboty  budowlane 
prowadzone  w  obiektach  służby  zdrowia  o wartości  minimum 7  500  000,00  zł  brutto  każda, 
obejmujących swoim zakresem między  innymi,   docieplenie  elewacji  lub  wykonanie  elewacji, 
wymianę lub montaż stolarki okiennej oraz modernizację lub wykonanie instalacji c.o.
2.  minimum  1  roboty  budowlanej  której  przedmiotem  zamówienia  były  roboty  budowlane 
prowadzone w obiektach użyteczności publicznej obejmujące swoim zakresem wykonanie instalacji 
solarnej.

Wnosimy również o zmianę w odniesieniu do osób zdolnych do wykonania zamówienia, o których 
mowa w pkt. III.3.4. Ogłoszenia o przetargu tj. 5.1.3.2 (kierownik robót sanitarnych) i  5.1.3.3. 
(kierownik  robót  elektrycznych)  wymogu  posiadania  doświadczenia  w  kierowaniu  robotami 
prowadzonymi w ramach termomodernizacji, na roboty prowadzone w ramach budowy lub remontu 
gdyż metody wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych w ramach termomodernizacji i  w 
ramach budowy lub remontu obiektu są takie same.
Wnosimy także o wykreślenie w pkt IV 1.2. Ogłoszenia o przetargu w ust. 3.1. zwrotu. „czynnych 
obiektach szpitalnych”  i dopuszczenie doświadczenia „przy budowie lub remoncie obiektów służby 
zdrowia”.
Mając powyższe na względzie prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu.

Odp. Zamawiający zmienia pkt. III.3.4. Ogłoszenia o przetargu dot. pkt 5.1.3.2 (kierownik 
robót  sanitarnych)  i   5.1.3.3.  (kierownik  robót  elektrycznych).  Punkty  5.1.3.2  i  5.1.3.3 
otrzymuj ą brzmienie:



„5.1.3.2. Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń  do kierowania 
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych i  kanalizacyjnych wydane na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz 
rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub 
ważne  uprawnienia  budowlane  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów 
uprawniającego  do  kierowania  robotami  budowlanymi  objętymi  przedmiotem  zamówienia  w 
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Dodatkowo kierownik robót sanitarnych musi posiadać:

– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  instalacyjnymi  prowadzonymi  w  ramach 
termomodernizacji, budowy lub remontu minimum jednego obiektu użyteczności publicznej 
lub  kompleksu  obiektów  użyteczności  publicznej  zrealizowanych  w  ramach  jednego 
zadania,

– trzyletnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych.

5.1.3.3. Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane  bez ograniczeń do kierowania 
robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 
budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane 
na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  uprawniające  do  kierowania  robotami 
budowlanymi  objętymi  przedmiotem zamówienia w  specjalności  instalacyjnej  w zakresie  sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dodatkowo kierownik robót elektrycznych musi posiadać:

– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  instalacyjnymi  prowadzonymi  w  ramach 
termomodernizacji, budowy lub remontu minimum jednego obiektu użyteczności publicznej 
lub kompleksu obiektów użyteczności publicznej zrealizowanych w ramach jednego zadania

– trzyletnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych.
W załączeniu poprawiony załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają bez 
zmian.

W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w przetargu. Nowym terminem składania wniosków jest dzień 16 marca 2012r., godz. 
9:00. 



 Załącznik nr 6

 
Pieczęć Firmowa

                             

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony 
reprezentant wykonawcy, że:

1/  kierownik  budowy  Pan/i................................................................................................  posiada 
wymagane  uprawnienia   budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 
specjalności konstrukcyjno –budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i 
Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  sprawie  samodzielnych  funkcji  technicznych  w 
budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane 
na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów  uprawniające  do  kierowania  robotami 
budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, -  nr 
…................................................  (podać  numer  uprawnień)  wydanych 
przez .....................................................................................................................................................

Dodatkowo kierownik budowy musi posiadać:
– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  budowlanymi  minimum  jednego  zadania 

prowadzonego na obiektach szpitalnych,
– pięcioletnie doświadczenie jako kierownik budowy.

2/   kierownik  robót  Pan/i................................................................................................  posiada 
wymagane  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r. w  sprawie  samodzielnych  funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania 
robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych,  -   nr  …................................................  (podać  numer  uprawnień)  wydanych 
przez.....................................................................................................................................................

Dodatkowo kierownik robót sanitarnych musi posiadać:
– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  instalacyjnymi  prowadzonymi  w  ramach 

termomodernizacji, budowy lub remontu minimum jednego obiektu użyteczności publicznej 
lub  kompleksu  obiektów  użyteczności  publicznej  zrealizowanych  w  ramach  jednego 



zadania,
– trzyletnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych.

3/  kierownik  robót  Pan/i................................................................................................  posiada 
wymagane  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w 
specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 j.t ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2006r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących  przepisów  uprawniające  do  kierowania  robotami  budowlanymi  objętymi 
przedmiotem zamówienia  w specjalności  instalacyjnej  w   zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń 
elektrycznych  i  elektroenergetycznych,  nr  …................................................  (podać  numer 
uprawnień) wydanych przez …..............................................................................................................

Dodatkowo kierownik robót elektrycznych musi posiadać:
– doświadczenie  w  kierowaniu  robotami  instalacyjnymi  prowadzonymi  w  ramach 

termomodernizacji, budowy lub remontu minimum jednego obiektu użyteczności publicznej 
lub kompleksu obiektów użyteczności publicznej zrealizowanych w ramach jednego zadania

– trzyletnie doświadczenie jako kierownik robót elektrycznych.

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

W przypadku, gdy wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował należy załączyć do oferty pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.


