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Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na zadanie p.n.:
„PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY
41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. J. Piłsudskiego 74, dz. nr ewid. 66/13 km 31”.

oraz działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 - tekst jednolity, z późn. zm.) do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na
postawione pytania.
Pytanie nr 1:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisem
SIWZ pkt. 8.2.1.1 wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszyw tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył :
- co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie lub
nadbudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości minimum 10.000.000,00 zł brutto
każda.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w/w
warunek zostanie spełniony jeśli do oferty dołączone zostaną dokument potwierdzające
wykonanie:
1. Kompleksowa modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach” – wartość wykonanych robót 11.867.000,00 zł brutto;
2. Modernizacja budynku D-2 dla potrzeb Katedry Medycyny Sądowej z uwzględnieniem
prac Katedry w sytuacjach kryzysowych, pozostałych pomieszczeń budynku D-2 dla potrzeb
Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej i Zakładu Histopatologii Katedry Morfologii oraz
modernizacja pomieszczeń 3-go piętra budynku C-2 Zakładów Teorii Medycyny Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” – wartość wykonanych robót 11.187.588,00 zł
brutto.
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Odpowiedź:
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert po złożeniu oferty przez Oferenta.
Pytanie nr 2:
W celu spełnienia warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie
z zapisem SIWZ pkt. 8.2.3.1 wykonawca wykaże, że
b) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł lub posiada zdolność
kredytową w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł.
- W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem: czy informacja
banku, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadane środki finansowe
i zdolność kredytową na łączną wartość ponad 6.000.000,00 zł będzie potwierdzeniem
spełnienia warunku określonego w w/w punkcie?
Odpowiedź:
Zamawiający będzie uważał pkt. 8.2.3.1. b) Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia za spełniony również w sytuacji kiedy łącznie zostanie spełniony warunek
o zdolności kredytowej i środkach finansowych.

Kierownik Zamawiającego:
Tomasz Sołtysik
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