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Piekoszów, 15 października 2020 roku 

 

 

Samorządowy Zakład Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie 

ul. Częstochowska 75 

26-065 Piekoszów 

 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i podłączenie agregatu 

prądotwórczego do budynku SZPOZ Piekoszów oraz okablowanie sieciowe 

pomieszczeń w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń 

zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Chęcinach” nr 4/2020. 

 

I. Zamawiający informuje, że w dniu 12 października 2020 r. wpłynął wniosek 

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści: 

 

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu Wykonawcy, który wykaże się dostawą wraz z montażem 

i podłączeniem agregatu prądotwórczego oraz osobno wykonaniem okablowania 

sieciowego. Zamawiający określając warunek udziału w postępowaniu „…dostawę 

wraz montażem i podłączeniem agregatu prądotwórczego oraz z okablowaniem 

sieciowym pomieszczeń odpowiadających przedmiotowi zamówienia…” w znaczący 

sposób ograniczył możliwość udziału firmom, które zajmują się pracami zgodnie 

z wymaganiami, ale nie wykonały ich w ramach jednego kontraktu.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w ten sposób, że 
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1. Rozdział 6 pkt. 1 ppkt 2) lit. c. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: 

• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał 

co najmniej jedną dostawę wraz z montażem i podłączeniem agregatu 

prądotwórczego odpowiadającego przedmiotowi zamówienia 

 

oraz 

 

• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał 

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu okablowania 

sieciowego pomieszczeń odpowiadającą przedmiotowi zamówienia 

 

- których łączna wartość opiewała na kwotę nie mniejszą niż 120 000 zł netto.  

 

Zamawiający dopuszcza, że dostawa wraz z montażem i podłączeniem 

agregatu prądotwórczego odpowiadającego przedmiotowi zamówienia oraz 

robota budowlana polegająca na okablowaniu sieciowym pomieszczeń 

odpowiadająca przedmiotowi zamówienia, o których mowa powyżej zostały 

wykonane w ramach jednej umowy.” 

 

2. Rozdział 7 pkt. 7 ppkt 2) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zgodnie 

z wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 

w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli 
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z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;”. 

 

3. Rozdział 7 pkt. 7 ppkt 3) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane zgodnie 

z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu;”. 

 

 

4. W rozdziale 7 pkt. 7 SIWZ dodaje się ppkt 4), który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 

„dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, wymienionych w Rozdziale 

7 pkt 7 ppkt 1 w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego 

podmiotu”. 

 

II. W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia we 

wskazanym wyżej zakresie, zamawiający wraz z niniejszą informacją publikuje tekst 

jednolity specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowy tekst specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia jest aktualny i jest wiążący dla wykonawców. 
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III. W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w zakresie warunków udziału wykonawców w postępowaniu zamawiający zmienia 

treść „załącznika nr 7 do SIWZ – wykaz wykonanych lub wykonywanych 

dostaw/usług”. Dodatkowo, zamawiający sporządził nowy „załącznik nr 12 do SIWZ - 

wykaz wykonanych robót budowlanych”. 

Wyżej wymienione dokumenty, tj. zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ oraz nowy 

załącznik nr 12 do SIWZ zamawiający publikuje wraz z niniejszą informacją. 

Dokumenty w opublikowanej treści są wiążące dla wykonawców. 

 

IV. Jednocześnie związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21 października 

2020 r., do godziny 10:00. 

 

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, tj. w dniu 21 października 2020 r., o godzinie 10:15. 

 


