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Znak sprawy: D/2/2016 

 

Dotyczy: ogłoszenia o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie wyboru 

Wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na: uzyskaniu specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie 

specyfikacji technicznej, warunków dostawy, instalacji, uruchomienia oraz szkolenia personelu 

związanego z wyposażeniem Centralnej Sterylizacji w ramach realizowanego zadania budowa 

Centralnego Bloku Operacyjnego 

 

Treść pytania Zgłaszającego udział w dialogu technicznym na ww. przedsięwzięcie: 

„dot. p. IV / WARUNKI ORAZ ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Do dialogu będą zaproszeni 

maksymalnie 4 uczestnicy spośród zgłoszonych WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE. Kryterium wyboru 

będzie oparte na doświadczeniu potencjalnych uczestników, oceniana będzie ilość wykonanych dostaw  

w ciągu ostatnich dwóch lat, do oceny będą brane dostawy powyżej 2,5 mln zł brutto w jednym obiekcie. 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie potwierdzenia należytego wykonaiai dostaw w ciągu 

ostatnich pięciu lat na kwotę powyżej 2,5mln zł brutto w jednym obiekcie. Pragniemy nadmienić iż dostawy 

wyposażenia sterylizacji wiąże się z pracami budowlanymi, a zgodnie z Radą Ministra Rozwoju wykazu 

robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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, 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;” 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża częściową zgodę na zmianę zapisu w pkt. 6 Ogłoszenia o dialogu 

technicznym. W związku z powyższym, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), w miejsce zapisu „ostatnich dwóch lat” wprowadza 

zapis „ostatnich trzech lat”. Zamawiający jednocześnie informuje, iż głównym przedmiotem zamówienia 

jest dostawa, natomiast roboty budowlane objęte są innym zadaniem. 

Treść pkt. 6 Ogłoszenia o dialogu technicznym po zmianach:  

„Do dialogu będą zaproszeni maksymalnie 4 uczestnicy spośród zgłoszonych wniosków o dopuszczenie. 

Kryterium wyboru będzie oparte na doświadczeniu potencjalnych uczestników, oceniana będzie ilość 
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wykonanych dostaw wraz z instalacją sprzętu w ciągu ostatnich trzech lat, o wartości nie mniejszej  

niż 2,5 mln zł brutto w jednym obiekcie. 

Zamawiający nie dopuszcza wskazania w wykazie kilku realizacji (dostaw) w tym samym obiekcie.” 

Jednocześnie, w związku ze zmianą w pkt. 6 Ogłoszenia o dialogu technicznym, dokonuje się zmian  

w pkt. IV ppkt. 11 Załącznika nr 2 (Warunki oraz zasady udziału w dialogu technicznym). Treść pkt. IV. 

ppkt. 11 Załącznika nr 2  po zmianach: 

„Do dialogu będą zaproszeni maksymalnie 4 uczestnicy  spośród zgłoszonych wniosków o dopuszczenie. 

Kryterium wyboru będzie oparte na doświadczeniu potencjalnych uczestników, oceniana będzie ilość 

wykonanych dostaw w ciągu ostatnich trzech lat, do oceny będą brane dostawy powyżej 2,5 mln zł brutto  

w jednym obiekcie.” 

 

Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania zgłoszeń określonych  

w pkt. 9 Ogłoszenia o dialogu technicznym.  

Jest termin: 14.11.2016 r.  

Powinno być: 16.11.2016 r. 

 

Pozostała treść Ogłoszenia pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

W zastępstwie KOMENDANTA 

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie 

 

ppłk lek. Mariusz PROKOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził.: Michał Kanikuła 


