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WYKONAWCY
zainteresowani Wzięciem udziału W postępowaniu

Dotyczy : zamÓwienia publicznego ,,Przebudowa pomieszczeń Pracowna Usprawniania,Leczniczego na potrzeby Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej
.Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józeta Strusia- w poznaniu przi
ul. Szwajcarskaej 3"
Ogłoszenie o zamówieniu nr 540774-N-2017 z dnia 29,O6.2OL7r.

Wielospecjalistyczny Szpitala Miejski na mocy art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień
.publicznych udziela wyjaŚnień i odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w
dniu 03,07.2OI7r,

Pytanie:
1, Jednym z wymogów spełnienia warunków jest wykazaniem się dwoma robotami

budowlanymi dot. budowy, przebudowy lub remontu obiektu §łuJby zdrowia , w zakresie
obejmującym wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, o wartości robót co najmniej
500.000,00 brutto, Pytanie nasze: czy roboty budowlane maja być zakonczone? obecnie
jesteŚmy na etapie remontÓw obiektów słuzby zdrowia, spełniającymi ten warunek
jednakże termin zakończenia przypada na Październik 2017. ( jezeli "tak" co nalezy
załączyć do oferty)

Odpowiedź:
Roboty budowlane powinny być ukończone
Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 6.6. ppkt a)
Wykonawca, o którym mowa w pkt 6.5 w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału
w postępowaniu - na wezwanie zamawiającego - powinien przedłożyć następujące
dokumenty:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, 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, z załączeniem dowodów określających czy te
Loboty budowla?e zqstaly ryykon.ane należycie. w szczególn.ości info.rmacii o tym czy robotv
zostałv wykonane zqodnie z przepisami prawa budorylanego i prawidłowo ukończone.
przy ezym dowodami, o których mowaI są referencje bądŹ inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty (Formularz Nr 5);

Pytanie:
ż. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, ze posiada środki finansowe lub zdolność

2.000.000 zł dwa miliony plnkredytową na co najmniej

1



w jakiej formie ma zostać to wykazane
-stan konta
-promesa kredytowa
- umowę kredytową....,
-bądż inna ....(jaka)
- jezeli w celu spełnienia warunków można polegać na zdolnościach innych podmiotów, to
jakie nalezy załączyć dokumenty do oferty w takim przypadku?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem SIWZ pkt 6.6. ppkt c)
Wykonawca, o którym mowa w pkt 6,5 w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału
w postępowaniu - na wezwanie zamawiającego - powinien przedłożyć następujące
dokumenty:
c) informację banku tub spółdzietczej kasy oszczędnościowo-kredyfuńej potwierdzającej

wysokoŚĆ posiadanych Środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy| w okresie
nie wczeŚniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt 6.8.
Wykonawca, który poIega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych
w art. 22a ustawy, powinien przedstawiĆ - na żądanie zamawiającego - w odniesieniu do Ęch
podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.7,

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
i nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędndgo na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert termin ten
wyznaczony na 18.07.2017r. pozostaje bez zmian.

Z powazaniem
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