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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-8/14 

Przetarg nieograniczony pn. " Roboty budowlane polegające na wykonaniu, dostawie i montażu kurtyn i 

drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej (EI 60 oraz EI 30) w budynku głównym 

Zamawiającego ". 
 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie przez Wykonawcę warunku z zakresu wiedzy i 

doświadczenia, jeżeli wykaże się wykonaniem co najmniej 2 robót budowlanych zrealizowanych w 

ramach odrębnych umów, obejmujących swym zakresem wykonanie robót budowlanych polegających 

na dostawie i montażu kurtyn lub drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej o łącznej wartości 

nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, w tym co najmniej jedna ww. robota będzie zrealizowana w 

czynnym obiekcie użyteczności publicznej? Ograniczenie w SIWZ warunku w zakresie wykonania 

co najmniej jednej roboty w czynnym obiekcie służby zdrowia prowadzi do dużego ograniczenia 

postawionego warunku a tym samym do ograniczenia ilości Wykonawców, którzy mogliby wziąć 

udział w ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Charakter prac w obu przypadkach jest taki sam i 

ściśle odzwierciedla wymóg stawiany przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na następująca modyfikację warunku określonego w pkt. 

5.1.2. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„ 5.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia,  tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej 

dwie (2) roboty budowlane, zrealizowane w ramach odrębnych umów, obejmujące swym zakresem 

wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż kurtyn lub drzwi o wymaganej klasie odporności 

ogniowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, w tym co najmniej jedna (1) ww. robota 

winna być zrealizowana w obiekcie użyteczności publicznej. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega pkt. 6.2.1.1.SIWZ , który otrzymuje nowe brzmienie: 
„6.2.1.1. Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie co najmniej dwie (2) roboty budowlane, 

zrealizowane w ramach odrębnych umów, obejmujące swym zakresem wykonanie, dostawę i montaż 

kurtyn lub drzwi o wymaganej klasie odporności  ogniowej o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 

zł brutto, w tym co najmniej jedna (1) ww. robota zrealizowana w obiekcie użyteczności publicznej.” 

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza aby funkcję kierownika budowy zgodnie z pkt. 5.1.3. a) SIWZ (osoba 

posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń) oraz kierownika 

robót zgodnie z pkt. 5.1.3. b) SIWZ (osoba posiadająca co najmniej 2 - letnią praktykę oraz 

posiadająca uprawnienia do kierowania na budowie przy zabytkach nieruchomych) pełniła jedna 

osoba spełniająca łącznie warunek postawiony przez Zamawiającego w pkt. 5.1.3. a) SIWZ i w pkt. 

5.1.3. b) SIWZ? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku 

posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień budowlanych oraz 
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wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

Odpowiedni zapis znajduje się w zdaniu poprzedzającym pkt. 5.1.4. SIWZ. 

 

3. Prosimy o zamieszczenie nowego fragmentu rzutu parteru budynku ponieważ zamieszczone na 

rysunku oznaczenia są nieczytelne a dla Wykonawcy sporządzającego kalkulację cenową jest on 

niezbędny. 

Odpowiedz: Zamawiający w załączniku do niniejszego pisma dołącza odpowiedni rzut.  
 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, modyfikuje SIWZ 

w następującym zakresie:  

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: „Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: Roboty budowlane polegające na wykonaniu, 

dostawie i montażu kurtyn i drzwi o wymaganej klasie odporności  ogniowej (EI 60 oraz 

EI 30) w budynku głównym Zamawiającego, znak sprawy: DZP.272-8/14, nie otwierać przed 

16.06.2014r., przed godziną 10.00”.” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do 16.06.2014r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków”. 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 16.06.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie”. 

 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ 

i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

Załączniki: 

 Rzut parteru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


