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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/75/2016, pn. Roboty budowlane polegające 

na wykonaniu prac naprawczych, renowacyjnych oraz remontowych w istniejących 
obiektach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  
Szczecinie  

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1 
 

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje, że wykonywał prace 

naprawcze, renowacyjne oraz remontowe w budynkach użyteczności publicznej w sposób ciągły w 

okresie krótszym o 9 dni kalendarzowych niż min. 1 rok o wartości łącznej robót wykonanych w tym 

okresie na kwotę 3 114 411,44 zł + 2 393 677,24 zł. 

  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza jako warunek udziału w postępowaniu wykonanie prac 

naprawczych, renowacyjnych oraz remontowych w budynkach użyteczności 
publicznej w sposób ciągły w okresie 11 miesięcy i dokonał zmiany w ogłoszeniu o 

zamówieniu publicznym – sekcja III.1.3) Zdolność techniczna i zawodowa oraz w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział V, pkt 1 ppkt c) w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej, a także w Załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz 
zamówień podobnych: 

1. SIWZ, Rozdział V pkt. 1 ppkt c) otrzymuje brzmienie: 

c)„w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, Wykonawca winien wykonać w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –               

w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonywaniu prac naprawczych, 
renowacyjnych oraz remontowych w budynkach użyteczności publicznej w sposób ciągły przez okres min. 

11 miesięcy o wartości łącznej robót wykonanych w tym okresie min. na 1.000 000,00 zł. 
 

Powyższe zmiany zostały naniesione w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i w Załączniku nr 5 do 

SIWZ – poprawiony Wykaz zamówień podobnych i zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „ogłoszenie” i „załączniki”. 
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ZESTAW 2 

 

Pytanie nr 1  
 

W związku z obowiązkiem wykazania iż osoba podpisująca dokumenty jest osobą z ramienia oferenta 
umocowaną do tych czynności  proszę o wskazanie czy wystarczającym w tym celu jest przedłożenie odpisu z 
KRS w formie wydruku z systemu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez wykonawcę czy niezbędnym 
jest  przedłożenie odpisu pobranego w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczecinie.  
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że wystarczającym jest przedłożenie odpisu z KRS w 

formie wydruku z systemu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. 

 

ZESTAW 3 
 

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Rozdział V pkt. 1  e) w zakresie potencjału 
technicznego wykonawcy: 
Wykonawca powinien dysponować na potrzeby wykonania przedmiotu umowy samochodem 
dostawczym z nadwoziem typu furgon lub skrzynia z przestrzenią ładunkową o ładowności od 1500 kg 
do 1 800 kg. 

Pytanie: 

Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca udokumentuje, że dysponuje na 

potrzeby wykonania przedmiotu umowy samochodem dostawczym z nadwoziem typu furgon lub 

skrzynia z przestrzenią ładunkową o ładowności od 1200 kg do 1 500 kg.  

  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza jako warunek udziału w postępowaniu wykonanie prac 

naprawczych, renowacyjnych oraz remontowych w budynkach użyteczności 

publicznej w sposób ciągły w okresie 11 miesięcy i dokonał zmiany w ogłoszeniu o 
zamówieniu publicznym – sekcja III.1.3) Zdolność techniczna i zawodowa oraz w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, rozdział V, pkt 1 ppkt e) w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej, a także w Załączniku nr 7 do SIWZ Wykaz 
potencjału technicznego; 

1. SIWZ, Rozdział V pkt. 1 ppkt e) otrzymuje brzmienie: 

e) „W zakresie potencjału technicznego wykonawcy   

     Wykonawca winien dysponować na potrzeby wykonywania przedmiotu umowy samochodem 
dostawczym z nadwoziem typu furgon lub skrzynią z przestrzenią ładunkową o ładowności od 1200 kg do 

1800 kg. 
 

Powyższe zmiany zostały naniesione w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i w Załączniku nr 7 do 

SIWZ – poprawiony Wykaz potencjału technicznego i zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „ogłoszenie” i „załączniki”. 
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