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Nasz znak : DOP – ZP 84 /10                                                                   Kraków, dnia 26 maja 2010 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Modernizację lądowiska sanitarnego dla śmigłowców na terenie Szpitala 

Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zgodnie z projektem 
unijnym 

- Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Lądowiska wraz z 
zakupem nowych urządzeń dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego 

SP ZOZ" (ZP 17/10)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego 
im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. 
Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Prosimy  o  wyjaśnienie  następujących  kwestii  dotyczących  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia w ww. postępowaniu:

1) w  pkt  V.1.b)  Zamawiający  określa  warunki  udziału  Wykonawcy  w  postępowaniu  dotyczące 
"posiadania wiedzy i doświadczenia: - wykonali lub wykonują w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli 
okres powadzenia działalności  jest  krótszy w tym okresie co najmniej  2 roboty ogólnobudowlane 
zawierające w sobie roboty drogowe, instalacje elektryczne  oraz instalacje wodno-kanalizacyjne o 
wartości wynoszącej co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda" Natomiast pkt VI.B.2 nie określa jakie 
dokumenty  należy  złożyć  w  celu  potwierdzenia  obecnie  wykonywanych  robót  czyli  jeszcze  nie 
zakończonych.

Pytanie:
Czy wystarczającym będzie przedstawienie fragmentu umowy na wykonanie prac , w którym będzie 
przedstawiony zleceniodawca, zakres wykonywanych prac i wartość umowy?
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Odpowiedź: 
Nie,  nie  wystarczającym  będzie  przedstawienie  fragmentu  umowy  na  wykonanie  prac,  w 
którym będzie  przedstawiony  zleceniodawca,  zakres  wykonywanych  prac  i  wartość  umowy. 
Jednakże  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających 
należyte wykonanie części prac z obecnie realizowanej umowy obejmującej kwotą nie mniejszą 
niż  1.000.000,00  zł  brutto,  obejmującej  swoim  zakresem  roboty  ogólnobudowlane, 
drogowe, wodno-kanalizacyjne, oraz elektryczne.
2)  W  pkt.  V.1.b)  oraz  VI.B.2  Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  wykazania  się  2  robotami 
ogólnobudowlanymi  zawierającymi  w sobie  roboty drogowe,  instalacje elektryczne  oraz instalacje 
wodno-kanalizacyjne o wartości wynoszącej co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda.

Pytanie:
Czy  dla  Zamawiającego  dostatecznym  potwierdzeniem  warunku  udziału  w  postępowaniu  będzie 
przedstawienie przez Wykonawcę 2 robót ogólnobudowlanych zawierających w sobie roboty drogowe 
i instalacje wodno-kanalizacyjne o wartości wynoszącej co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda oraz 
dwóch  odrębnych  robót  zawierających  w  sobie  prace  instalacyjne  elektryczne  na  lotniskach  i 
lądowiskach lub instalacje elektryczne drogowe? 

Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  złożenia  odrębnych  referencji  w  zakresie  robót 
ogólnobudowlanych, drogowych, wodno- kanalizacyjnych oraz elektrycznych przy czym łączna 
kwota czterech branż nie może być mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto. 
Wykonawca ma się wykazać "zestawem" 4 robót j.w . po 1.000.000,00 zł brutto każdy.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
Termin składania ofert - 7 czerwca 2010 r.  do godz 12:00 w Kancelarii szpitala pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert - 7 czerwca 2010 r. do godz. 12:30 w Świetlicy Szpitala.
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