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L. Dz. DZP 2375/34/2018 

 
Do wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia 

  
 
Dotyczy: Przetarg nieograniczony na na roboty budowlane pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWIA 
w Gdańsku”. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 
 

1. Czy Zamawiający w zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dopuści następujące 
referencje „Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w obiektach służby zdrowia o 
wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (trzy miliony zł) brutto każda lub jedną robotę na kwotę co najmniej  
15 000 000,00 brutto oraz dwie roboty na co najmniej 1 500 000,00 brutto”.  
Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności i dostęp do zamówienia większej ilości podmiotów a dodatkowe 
warunki w żaden sposób nie pogarszają a w naszej interpretacji są lepsze. 

Odp. Tak, Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia dopuści 
Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną na kwotę co najmniej 15 000 000,00 zł (piętnaście milionów zł) 
brutto oraz dwie roboty budowlane na co najmniej 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) brutto 
każda, w obiektach służby zdrowia. 
 

2. Zamawiający w specyfikacji STWiORB oraz w przedmiarach wykazuje konieczność wykonania nowych tynków 
na ścianach i sufitach, natomiast brak informacji dotyczącej skucia tynków na ścianach i sufitach. Czy do ceny 
należy doliczyć skucie istniejących tynków czy nowe wykonujemy na starych? 

Odp. Zamawiający w przedmiarze robót wskazuje naprawę istniejących i wykonanie nowych tynków: 
przedmiar, poz. 31 d.5 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach (nowe + naprawa 
istniejących). 
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