
Środa Wielkopolska, dnia 04 czerwca 2020 r. 

 

Postępowanie nr ZP/10/20 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Rozbudowa o klatkę schodową wraz z windą budynku szpitala, 

nadbudowa części administracyjnej nad istniejącym budynkiem służącym jako miejsce 

przejazdowe dla karetek wraz z przebudową układu funkcjonalnego wewnątrz budynku 

 

I 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843) w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, 

poniżej podaje się treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami: 

 

1. Pytanie: 

Prosimy o weryfikację wymagań Zamawiającego w zakresie warunku udziału w postępowaniu dla 

Wykonawców, którzy wykonali roboty budowlane w zakresie obiektów użyteczności publicznej. 

Ocena doświadczenia Wykonawcy nie powinna być uzależniana od realizacji robót/ budynku –ze 

względu na jego funkcję. Doświadczenie w realizacji można oceniać, mając na względzie stricte 

techniczne parametry: kubatura, rozpiętości, rodzaj zrealizowanych robót z uwzględnieniem ich 

kompleksowości oraz wartości zrealizowanej inwestycji, podobnego jej charakteru - obiekt 

kubaturowy, liniowy, roboty związane z zagospodarowaniem terenu itp. Przy obecnym standardzie 

realizowanych robót w tym robót wykończeniowych wszystkie obiekty (nawet do prywatnych 

odbiorców) wymagają właściwej jakości i wiedzy technicznej. Budynki, które nie pełnią w/w 

funkcji mogą być bardziej skomplikowane konstrukcyjnie, a ich realizacja daje rękojmię właściwej 

realizacji zamówienia i bezsprzecznie potwierdza wymagane doświadczenie. Takiego podziału (z 

wyodrębnieniem budynków użyteczności publicznej) nie uwzględnia również Prawo budowlane – 

nadając np. uprawnienia budowlane. Naszym zdaniem wymaganie Zamawiającego ograniczające 

dostęp do zamówienia wyłącznie do firm, które realizowały budowę przebudowę obiektów 

użyteczności publicznej, jest ograniczaniem konkurencji. 

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ określające warunki 

udziału w postępowaniu. 



2. Pytanie: 

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania zwracamy się do Zamawiającego z 

prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: 

Zgodnie z załączonymi przedmiarami branży sanitarnej, zakres przetargu obejmuje instalacje: 

kanalizacji sanitarnej, wodociągowe, centralnego ogrzewania, klimatyzacji i odprowadzenia 

skroplin. W załączonej dokumentacji wykonawczej brakuje rysunków wyżej wymienionego 

zakresu – występują natomiast opis i 3 rysunki instalacji wentylacji. STWIOR zawiera natomiast 

opis zgodny z zakresem przedmiaru. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji i 

jednoznaczne określenie zakresu instalacji sanitarnych przedmiotowego postępowania.  

Odpowiedź: Zamawiający przez omyłkę nie zamieścił pełnej dokumentacji dla branży 

sanitarnej. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez doprecyzowanie dokumentacji 

projektowej, wydłużając jednocześnie termin składania ofert w postępowaniu.  

 

II 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie: 

1) do dokumentacji postępowania dodaje się załącznik 1a – doprecyzowanie dokumentacji 

projektowej, 

 

2) W dziale III punkt 3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt wykonawczy, stanowiący załączniki 

nr 1 i 1a do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr 2 

do SIWZ oraz przedmiar robót (ma charakter pomocniczy), stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.”; 

 

3) W dziale XI punkt 3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„3. Opakowanie oferty w przypadku składania przez Wykonawcę oferty w formie papierowej: 

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie) w siedzibie spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. 

z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska. Opakowanie 

powinno być oznaczone w następujący sposób: Koperta zewnętrzna: OFERTA na wykonanie 

zamówienia pn. Rozbudowa o klatkę schodową wraz z windą budynku szpitala, nadbudowa 

części administracyjnej nad istniejącym budynkiem służącym jako miejsce przejazdowe dla 

karetek wraz z przebudową układu funkcjonalnego wewnątrz budynku Nie otwierać przed 15 

czerwca 2020 roku godz. 11:15 Koperta wewnętrzna: Należy umieścić nazwę i adres oferenta.”; 

 



4) W dziale XII punkt 1 i 2 SIWZ otrzymują brzmienie: 

„1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie), zgodnie z 

poleceniami wskazanymi w dziale XI pkt 2 SIWZ, adres: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z 

o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, budynek 

Zarządu I piętro do 15 czerwca 2020 roku do godziny 11:00 w przypadku wyboru przez 

Wykonawcę formy pisemnej;  

2. Oferty należy składać za pomocą platformazakupowa.pl do 15 czerwca 2020 roku do godziny 

11:00, w przypadku wyboru przez Wykonawcę formy elektronicznej.”; 

 

5) W dziale XII punkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Miejsce i termin otwarcia ofert: a) Miejsce i termin otwarcia ofert: Szpital Średzki Sp. z o. o.                     

z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, budynek Zarządu 

I piętro, dnia 15 czerwca 2020 roku godzina 11:15. b) W pierwszej kolejności Zamawiający dokona 

otwarcia ofert złożonych w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Następnie Zamawiający dokona otwarcia ofert nadesłanych w formie pisemnej.” 

 

 

/-/ Paweł Dopierała 

Prezes Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 


