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WWYYJJAAŚŚNNIIEENNIIAA  DDOO  TTRREEŚŚCCII  
SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJII   IISSTTOOTTNNYYCCHH  WWAARRUUNNKKÓÓWW  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na budowę nowej stacji transformatorowej wraz z agregatem 

prądotwórczym, modyfikacją zasilania poszczególnych obiektów szpitala oraz dostosowaniem 

istniejących rozdzielnic głównych budynków do współpracy z agregatem prądotwórczym 

w systemie „zaprojektuj  i  wykonaj” ..                

 Nr sprawy:  ZP – 16 – 080 BN. 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą 

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 

z późniejszymi zmianami), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pytanie 1) Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści SIWZ – wnosimy o zmianę wymagań, dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej – SIWZ Rozdział V pkt 4.2 lit. A  
z obecnych: „„wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu 
projektu i zmodernizowaniu zasilania w energię elektryczną obiektu składającego się z wielu budynków. każda o 
wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 PLN brutto” 
na: 
„wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu projektu 
budowlanego branży elektrycznej i zmodernizowaniu zasilania w energię elektryczną obiektu budowlanego lub 
przemysłowego,  każda o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN brutto”. 
Powyższa zmiana wydaje się uzasadniona, z uwagi na:  

 niewspółmierność proponowanej pierwotnie wartości (2.500.00,00 PLN) do przewidywalnych realnych 
kosztów zadania; 

 fakt, iż z punktu widzenia zapewnienia warunku wiedzy i doświadczenia (zdolności technicznej lub 
zawodowej) nie ma znaczenia, czy przedmiotowa stacja elektroenergetyczna wraz z liniami kablowymi 
zasila budynki czy obiekty przemysłowe. 

Zmiana ta pozwoli większej liczbie firm na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, co niewątpliwie przyczyni się 
do wzrostu poziomu konkurencyjności a tym samym uzyskaniu lepszej ceny w przedmiotowym 
postępowaniu. Odp. Zamawiający zmienia treść zapisu Rozdziału V pkt 4 ppkt 4.2 litera a) SIWZ i nadaje 
mu następujące brzmienie” Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 
o którym mowa w pkt .2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 2 roboty  polegające na wykonaniu projektu i zmodernizowaniu zasilania w energię 
elektryczną obiektu składającego się z wielu budynków każda o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 
PLN brutto”. 
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