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WSZYSCY

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 5 548
000 euro na wykonanie roboty budowlanej polegającej na NADBUDOWIE / ROZBUDOWIE / PRZEBUDOWIE
części budynków SPZOZ w Sokółce z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i
OAiIT w oparciu o dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja projektowa etap I-IV ) w ramach realizacji projektu pt.
„Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w
Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1.
Znak sprawy: SPZOZ BLOK RB / 2018 Nr ogłoszenia - 595818-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.
Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:
1. Zwracamy się z prośbą o uściślenie zapisu: Zamawiający zgodnie z SIWZ §6. Pkt 1,3 w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga aby Wykonawca wykazał „ … że wykonał należycie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na robotę budowlaną o wartości brutto nie niższej niż
7000000,00 zł., odpowiadającej swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj.
zawierających co najmniej: wykonanie robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, robót branży elektrycznej
oraz robót branży sanitarnej. Czy Zamawiający zgodnie z powyższym uzna spełnenie tych warunków przez
Wykonwcę, który przedstawi co najmniej 2 referncje na :
Budowę zespołu budynków mieszkalnych z garażem podziemnym i usługami , wartośc kontraktu 32 647 320 zł
brutto . Zakres prac :roboty ziemne, konstrukcyjne wykończeniowe, instalacje w-k, c.o., wentylacji mechanicznej,
węzeł cieplny, instalacje elektryczne i teletechniczne, przyłacza w-k ;
Budowę budynku mieszkalnego z garażem podziemnym, wartośc kontraktu 7 346 030 zł brutto . Zakres prac
:roboty ziemne, konstrukcyjne wykończeniowe, instalacje w-k, c.o., wentylacji mechanicznej, węzeł cieplny,
instalacje elektryczne i teletechniczne, przyłacza w-k i sieci cieplnej , zagospodarowanie terenu ?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż uzna spełnienie tych warunków przez Wykonawcę, który przedstawi
powyższe referencje w ramach doświadczenia.
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