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W  związku  z  wniesieniem  zapytań  przez Wykonawców,  Zamawiający  przedstawia  treść  zapytań 
i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.  z  2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami). 
                                          
Pytanie 1
„Działając na podstawie dział VIII SIWZ , zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące 
pytania:
W  warunkach  udziału  w  postępowaniu  dział  VI  pkt  1  b)   dotyczącym  posiadania  wiedzy  i 
doświadczenia jest zapis, że Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż 
w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia  
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane 
polegające na dociepleniu zewnętrznych ścian budynku, o powierzchni ścian min. 2000 m 2, budynku  
o minimum  5 kondygnacjach  o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych każda robota 
oraz  potwierdzi,  że  te  roboty zostały wykonane  w sposób należyty,  zostały wykonane  zgodnie  z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Wykonawca posiada list referencyjny potwierdzający należyte wykonanie zadania na kwotę ponad 2 
700 000,00 zł  brutto pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Szpitala Powiatowego w systemie  
zaprojektuj wybuduj obejmujący:

− wybrukowanie placu – pow. ok. 1200 m²,
− wykonanie docieplenia, remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej,
− przebudowę pomieszczeń,
− wykonanie nowych instalacji i modernizacja istniejących.

Czy  Zamawiający  uzna  w/w warunek  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  za  spełniony  jeśli 
Wykonawca przedstawi powyższy list referencyjny.”

Odpowiedź:
Nie. Należy przedstawić dowody (cz. VII. pkt 1.c) SIWZ) jasno potwierdzające spełnianie warunków 
określonych przez Zamawiającego.

Treść opisu doświadczenia Wykonawcy w zakresie sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 
udziału  w  postępowaniu,  w  ocenie  Zamawiającego  wskazana  została  prawidłowo.  Z  określonego 
wymogu wykazania wykonania (zakończenia) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na  
dociepleniu zewnętrznych ścian budynku, o powierzchni ścian min. 2000 m2, budynku o minimum 5 
kondygnacjach  o  wartości  robót  nie  mniejszej  niż  1  000  000,00  złotych  każda  robota  oraz  
potwierdzenia,  że  te  roboty  zostały  wykonane  w  sposób  należyty,  zostały  wykonane  zgodnie  z 
zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo ukończone,  wynika,  że  Wykonawca  powinien wykazać 
wykonanie (zakończenie) takich robót. Chodzi tutaj o roboty określone zarówno przedmiotowo jak i 
kwotowo. Przedmiot obejmuje co najmniej dwa budynki o powierzchni ścian min. 2000 m2, budynku 
o minimum 5 kondygnacjach. Wartość odnosi się do wszystkich robót realizowanych w ramach danej  
umowy,  w  zakresie  której  wykonywane  było  docieplenie  zewnętrznych  ścian  budynku.  



Pytanie 2 
„W przedmiarze w pozycji 117 występuje rura spustowa o śr. 25 cm – czy taka  ma być 
zastosowana ?.”

Odpowiedź:
Należy zastosować rury spustowe o przekrojach dostosowanych odpowiednio do rur zamontowanych 
na budynku w chwili obecnej.

Powyższe wyjaśnienia zostaną  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
04.06.2014 r.


