
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

                                                                                      ………………………………………… 

Znak: AE/ZP-27-77/16                               Tarnów, 2016-07-05 
 

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

zadania pn. „Budowa i przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV na terenie 

Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13”. 
 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Rozdziału IV pkt. 2.3 SIWZ – „Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał: tj. zakończył 

(rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej:  

1) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie linii kablowych – energetycznych 

o długości co najmniej 1000 m każda, o wartości wykonanych robót co najmniej 600 000,00 zł brutto 

każda,               

2) jedną robotę budowlaną, której zakres prac obejmował wykonanie i uruchomienie systemu BMS”                                                                  

Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ dotyczących posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w 

zakresie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie linii kablowych 

energetycznych. Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że 

wykonał dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie linii kablowych – 

energetycznych SN lub NN o długości co najmniej 1000 m każda, o wartości wykonanych robót co 

najmniej 600 000,00 zł brutto każda? 
 

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

Ad.1 
Zamawiający informuje, iż w pkt.IV.2.3 SIWZ nie postawił wymogu w zakresie rodzaju linii 

kablowych – energetycznych, tym samy dopuszcza zarówno roboty budowlane polegające na 

budowie lub przebudowie linii kablowych – energetycznych SN, jak i roboty budowlane polegające 

na budowie lub przebudowie linii kablowych – energetycznych NN. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, iż podtrzymuje zapis pkt.IV.2.3 SIWZ i wymaga załączenia przez Wykonawcę do oferty 

wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierającego 

co najmniej : 

1/ dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie linii kablowych – energetycznych 

o długości co najmniej 1000 m każda, o wartości wykonanych robót co najmniej 600 000,00 zł 

brutto każda.  

2/ jedną robotę budowlaną, której zakres prac obejmował wykonanie i uruchomienie systemu BMS.  

Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość 

zamówienia to wartość umowy. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu odbywa się po otwarciu ofert na etapie ich badania i oceny.      

 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego        

3. a/a 


