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Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 
Kraków, dn. 08.02.2022 r. 

 
 
Dotyczy:  Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. Prof. 

Bogusława Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej 
sterylizacji oraz oddziale anestezjologii i intensywnej terapii na sale chorych. 
Znak postępowania A.I.271.1.2.2022. 
 

I. 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 

 
Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że 
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym brzmieniu 
wraz z odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 
 
Pytanie:  
„(…) Prosimy o zmianę zapisów SWZ dotyczących warunków udziału w postepowaniu, tak aby o udzielenie 
zamówienia mógł się ubiegać Wykonawca który posiada doświadczenie tj. okresie ostatnich 5 lat liczonych 
wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonali co najmniej dwie (2) roboty budowlane 
(budowa/ przebudowa/ remont/ rozbudowa/ nadbudowa/ odbudowa), których wartość (każdej z nich) 
wyniosła minimum 9 800 0000 zł brutto. 
Powyższa zmiana będzie na pewno korzystna dla Zamawiającego gdyż, pozwoli na zwiększenie liczby firm 
startujących w przetargu, a przez to na uzyskanie bardziej konkurencyjnej ceny”. 
Odpowiedź:  
Zamawiający (w celu zwiększenia konkurencyjności) przychyla się do wniosku Wykonawcy, modyfikując 
SWZ. 
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis SWZ w zakresie pkt 5.1.1., który to 
przyjmuje następujące brzmienie: 
„posiadają doświadczenie tj. okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin 
składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) 
należycie wykonali co najmniej dwie (2) roboty budowlane (budowa/ przebudowa/ remont/ 
rozbudowa/ nadbudowa/ odbudowa), których wartość (każdej z nich) wyniosła minimum 9 800 0000 zł 
brutto”. 
 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. 
 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 
 
„Termin i miejsce składania ofert. 
14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 09:00. 
14.2.  
(…) 
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14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2022 r. o godz. 11:00.  
(…)” 
 
Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 
18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 19 marca 2022 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie warunku 
udziału w postępowaniu, terminu składania/otwarcia ofert i związania ofertą) do portalu ezamowienia - 
08/02/2022 r.  

 
Załącznik: 
- zmodyfikowany Wykaz robót 

 
 
MałopolskiSzpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 




