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Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:  Postępowania  EZ/ZP/114/2010  na  „Remont  lądowiska  dla  helikopterów  przy 
Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym  w  Kielcach  mający  na  celu  dostosowanie  do 
obowiązujących przepisów”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 
ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1
W rozdziale VIII pkt. 1A) SIWZ na „Remont lądowiska dla helikopterów przy Wojewódzkim 
Szpitalu  Zespolonym  w  Kielcach  mający  na  celu  dostosowanie  do  obowiązujących 
przepisów”  -  „w  celu  spełnienia  tego  warunku  wykonawca  powinien  przedłożyć  wykaz 
wykonanych  (według  załącznika  nr  9  do  specyfikacji)  minimum  2  roboty  budowlane  w 
okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 złotych 
brutto,  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączenia 
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.”

Prosimy  o  sprecyzowanie,  jakiego  typu  roboty  budowlane  uznają  Państwo  za 
wystarczające do spełnienia tego warunku. Czy remont i modernizacja obiektu użyteczności 
publicznej powyżej 1.000.000,00 zł będzie wystarczający.

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, że w dniu 13.08.2010 r. opublikował na podstawie art. 38  ust. 4  
i ust. 4A zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia w zakresie 
rozdz. VIII pkt. 1A) SIWZ. 
W związku z powyższym warunek brzmi:
„Posiadają wiedzę i doświadczenie – w celu spełnienia tego warunku wykonawca powinien 
przedłożyć wykaz wykonanych lub wykonywanych (według załącznika nr 9 do specyfikacji) 
minimum 2 roboty budowlane – związane z budową lądowisk w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 
wykonane należycie.” 

  Z-ca Dyrektora 
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż Andrzej Domański
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