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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 EURO na wykonanie 

zadania pn. „Przebudowa budynku Pawilonu Nr I - jako element modernizacji 

Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” w ramach „Rozbudowy i 

przebudowy zespołu szpitalnego oraz przebudowy zagospodarowania terenu wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. 

Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13”. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Działając w przywołaniu utrwalonej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej wnosimy 

o zmianę zapisów SIWZ w zakresie wymagań spełnienia warunku posiadania wiedzy i 

doświadczenia opisanych w pkt. 2.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zapis o 

treści: „Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wskaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał: tj. zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić 

wcześniej) co najmniej jedną robotę budowlaną ( tj. budowę, przebudowę lub remont) w 

obiekcie użyteczności publicznej jak: szpitale, sanatoria lub inne czynne obiekty lecznictwa 

zamkniętego, o wartości wykonanych robót co najmniej 300 000,00 zł brutto. Poprzez pojecie 

jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to 

wartość umowy”. 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 

Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w pkt.IV.2.3 SIWZ. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 

1/  w pkt.XVI.39 SIWZ zapis o treści: „39. Zamawiający zobowiązuje się przekazać plac 

budowy w terminie do 30 dni po podpisaniu umowy” zmienia na zapis o treści: 

„39.Zamawiający zobowiązuje się przekazać plac budowy w terminie do 90 dni po 

podpisaniu umowy.” 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


