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  Dotyczy: postępowania na „Wykonanie budowlano-wykonawczej dokumentacji projektowej 

pełnobranżowej”.  
  

 

          WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU  

A.I.271-27/15 
 

 

I. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść 

pytania w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie: 

Zgodnie ze zmianą ogłoszenia z dnia 16.09.2015 r., Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający 

się o w/w zamówienie publiczne spełniali warunki posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności: 

„W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej: a) jeden projekt budowy 

bloków operacyjnych, w zakres którego weszły minimum 3 sale operacyjne wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią o 

powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 oraz o wartości brutto minimum 300 tys. zł; b) jeden projekt 

budowy lub przebudowy obiektu dla potrzeb usług medycznych – szpital, o powierzchni użytkowej 

minimum 3000 m2 oraz o wartości brutto minimum 300 tys. zł. 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana o dokumenty wskazane 

w ogłoszeniu poniżej.” 

Pracowania uważa, że powyższe wymogi SIWZ są zbt szczegółowo sprecyzowane i zawężone, co 

znacznie ogranicza liczbę wykonawców spełniających warunki udziału w postepowaniu. Pracowania 

uważa, że konieczność wykazania się wykonaniem dokumentacji obiektu zawierającego blok operacyjny 

z centralną sterylizatornią oraz oddziałem intensywnej terapii jest praktycznie niemożliwe do wykazania 

i może wskazywać na doświadczenie konkretnego Wykonawcy. Należy podreślić, że nasza Pracownia 

posiada duże doświadczenie w wykonywaniu projektów szpitalnych i mimo to nie wykonywała od tej 

pory projektu obejmującego zarazem budowę bloków operacyjnych wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią. Taki opis 

sposobu spełniania w warunku udziału w postępowaniu narusza zasadę uczciwej konkurencji o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy Pzp: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie 

o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie wykonawców”. 

Pracownia zgłasza się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu, ponieważ widzi 

podstaw wykazania się tak szczegółowym doświadczeniem projektowym przy wykonaniu powyższego 

zadania. Można uznać, że wykazanie się obiektami należącymi do grupy obiektów służy zdrowia wraz z 

określeniem parametrów wielkościowych i wartościowych oraz konieczność wykazania, że jeden z nich 

dotyczył bloku 3 sal operacyjnych już w znacznym stopniu ogranicza udział w postępowaniu i zawęża 

grono potencjalnych wykonawców do bardzo doświadczonych. Jednocześnie wskazuje na to fakt udziału 

w poprzednim postępowaniu przetargowym dotyczącym niniejszego projektu zaledwie dwóch 

wykonawców. Co więcej twierdzimy, że posiadamy znacznie bardziej bogate doświadczenie w 

 projektowaniu i wykonaliśmy projekty ponad 80-ciu obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce, w 

tym kilkanaście obiektów służb zdrowia, natomiast sformułowanie w ten sposób warunki uniemożliwiają 

nam udział w przedmiotowym postępowaniu. (..) W związku z powyższym Pracownia proponuje aby 

wymóg posiadania wiedzy i doświadczenia obejmował należyte wykonanie w okresie trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie: a) 

jeden projekt budowy bloków operacyjnych, w zakres którego weszły minimum 3 sale operacyjne wraz z 

pomieszczeniami towarzyszącymi, o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 oraz o wartości brutto 

minimum 300 tys. zł z oddziałem intensywnej terapii; lub jeden projekt przebudowy obiektu dla potrzeb 

bloków operacyjnych, w zakres którego weszły minimum 3 sale operacyjne wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi, o powierzchni użytkowej minimum 1000 m2 oraz o wartości brutto minimum 300 tys. zł 

z oddziałem intensywnej terapii; b) jeden projekt budowy lub przebudowy obiektu dla potrzeb usług 

medycznych – szpitala o powierzchni użytkowej minimum 3000 m2 bez podawania wartości. (…) W 

związku z powyższymi argumentami Pracownia zgłasza się z uprzejmą prośbą  zmanię warunków 

udziału w  postepowaniu, co leży w interesie Zamawiającego. 
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Odpowiedź: 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji. 

Pkt 5.1.1 specyfikacji przyjmuje nowe brzmienie:  
 

„posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie 

wykonali co najmniej: 

a) jeden projekt budowy bloków operacyjnych, w zakres którego weszły minimum 2 sale 

operacyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz Centralną Sterylizatornią o wartości 

brutto minimum 300 tys. zł; 

b) jeden projekt budowy lub przebudowy obiektu dla potrzeb usług medycznych – szpital, w tym 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, o powierzchni użytkowej minimum 3000 m2 

oraz o wartości brutto minimum 300 tys. zł.” 

 

Załącznik nr 4 do specyfikacji (wykaz) przyjmuje nowe brzmienie – poprawiony dokument stanowi 

załącznik do niniejszego pisma.  
 

Wykonawcy wraz z ofertą muszą złożyć poprawiony załącznik nr 4 do specyfikacji (wykaz). 

 

II. 
Działając zgodnie z treścią art. 12a ust. 1 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert – zgodnie z poniższą 

informacją: 
 

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać do dnia 29 września 2015 r. do godz. 12:00 na adres: Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:00.  

Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29 września 2015 r. o godz. 12:15 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące cen i terminów wykonania inwentaryzacji”. 

 

Zmiana terminu ofert została opublikowana w BZP UZP dniu 23 września 2015 r. pod 

numerem: 139625 - 2015.  

 

Załączniki: 

- zalącznik nr 4 do specyfikacji 
 

     

    Dyrektor 
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