
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.psychiatria.com 

 

Rybnik: Przebudowa sanitariów w Pawilonie nr VI 

(DZp.DGt.525.3.2015) 

Numer ogłoszenia: 137017 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku , 

ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, faks 032 4328169. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria.com 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sanitariów w Pawilonie nr 

VI (DZp.DGt.525.3.2015). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest realizacja zadania pn. Przebudowa sanitariów w Pawilonie nr VI. Przedmiot 

zamówienia realizowany będzie w Pawilonie nr VI należącym do kompleksu budynków SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33. 

Pawilon nr VI położony jest na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku wpisanego do rejestru 

zabytków pod numerem A/75/02, na parceli 431/18. Zakres prac objętych zamówieniem: 1) roboty 

budowlane; 2) wykonanie instalacji wodociągowych, sanitarnych i wentylacyjnych; 3) wykonanie 

instalacji elektrycznych. Szczegółowy zakres zamówienia opisują: 1) projekt budowlany; 2) 

http://www.psychiatria.com/


przedmiar robót; 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wykonawca będzie 

wykonywał roboty budowlane na czynnym obiekcie. Szpital na czas prowadzenia przez Wykonawcę 

robót budowlanych nie zostanie zamknięty i będzie funkcjonował w normalnym trybie. Wykonawca 

zapewni wykonanie prac z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, normami oraz 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością 

dokumentacji dotyczącej niniejszej inwestycji oraz placem budowy i zgłoszenia ewentualnych 

zastrzeżeń do treści dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego zabezpieczenia 

wykonywanych robót oraz ich ochrony w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów. 

Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach technicznych. Wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania wszystkich niezbędnych do wykonania zamówienia zezwoleń. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim, 

zarówno na terenie budowy i na terenie bezpośrednio przyległym. Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, iż integralną częścią SIWZ jest Projekt umowy pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą (Załącznik nr 10 do SIWZ) oraz Projekt budowlany (Załącznik nr 11 do SIWZ). 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy PZP. Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i 

urządzeń pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie 

gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i 

urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca 

musi załączyć dane techniczne wykazujące ich parametry oraz odpowiednie obliczenia. Na 

Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie materiały i urządzenia są 

równoważne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji projektowej. Wykaz materiałów i 

urządzeń równoważnych wraz z danymi technicznymi wykazującymi ich parametry oraz 

odpowiednimi obliczeniami winien stanowić załącznik do oferty. Oceny równoważności materiałów i 

urządzeń Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert. Zamawiający nie przewiduje 

udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP. 

Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza 

ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 



  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 

45.33.24.00-7, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-7, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 

45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.11.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed 

upływem terminu składania ofert (zaksięgowane na rachunku Zamawiającego) w wysokości: 6 

400,00 PLN. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 

(płatne przelewem na konto: PEKAO S.A. o/Rybnik 24 1240 4272 1111 0000 4835 2352, z 

dopiskiem: Wadium do DZp.DGt.525.3.2015; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, 

poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego wskazany w pkt XIV.2.1) SIWZ. Oferta niezabezpieczona wadium w 

wymaganej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie 

odrzucona. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument 

potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał 

dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Kopię dokumentu 

potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja 

bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą w Biurze 

Pracownika ds. Zamówień publicznych SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku - budynek Administracji, II piętro, pokój nr 17 do 01.10.2015 r. do godziny 930. 

Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Pierwszym dniem 



ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na 

zasadach określonych w art. 46 Ustawy PZP. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 

przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w 

wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznika nr 2 do SIWZ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 (trzech) robót budowlanych, które 

zawierały w swoim zakresie m.in. roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom 

stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto każda, w 

tym co najmniej 1 (jednej) wykonanej w czynnej placówce służby zdrowia (działającym 

obiekcie podczas realizacji zamówienia) [wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania (według Załącznika nr 3 do SIWZ)]. Do wykazu robót budowlanych 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat należy dołączyć dowody dotyczące 

najważniejszych robót potwierdzające, że te roboty zostały wykonane w sposób należyty 

oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(Załącznika nr 2 do SIWZ). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, iż dysponuje lub będzie 

dysponować przy wykonywaniu prac osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika 

budowy posiadającego Zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

stwierdzające kwalifikacje do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub spełniającego warunki określone w § 24 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich (.) (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987), równocześnie 

posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania, nadzorowania 

oraz kontrolowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

(uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem), 

stwierdzone decyzją wydaną przez organ samorządu zawodowego i wpisaną w drodze 

decyzji do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z art. 88a 

ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1409 ze zm.), oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 932 ze 

zm.), a także z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1278) wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

posiadającym zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym w nim terminem 

ważności. UWAGA: W przypadku zmiany wskazanej przez Wykonawcę osoby w trakcie 

realizacji zamówienia, zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia 

wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy musi być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada: a) środki finansowe lub zdolność 

kredytową wystarczające/ą do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości co najmniej 

400 000,00 PLN; b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 



prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w 

wysokości co najmniej 400 000,00 PLN. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych 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 i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 



Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

1) certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 lub dokument równoważny, 2) 

certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001 lub 

dokument równoważny 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią SIWZ i wzorem 

umowy, o związaniu ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) 

kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót (Załącznika nr 12 do 

SWIZ); 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika 

zakres, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Firmy (jeżeli Wykonawca jest 

reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia 

pełnomocnika); 4) pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia zgodne w treści z wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 6 do SIWZ 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Okres gwarancji - 5 

IV.2.2) 



  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

W przypadku zmiany wskazanej przez Wykonawcę osoby w trakcie realizacji zamówienia, zmiana 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji wyłącznie wtedy, gdy uprawnienia wskazanej osoby będą spełniać warunki postawione 

w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy musi 

być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy. Dopuszczalne są następujące 

przypadki i warunki zmiany umowy: a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty związane ze zrealizowaną częścią zamówienia; b) konieczności zmiany 

harmonogramu robót budowlanych będących przedmiotem umowy i finansowania na wniosek 

Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych; c) w trakcie realizacji zamówienia zostanie 

ujawniony błąd Zamawiającego np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do 

zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty. 

Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy 

wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego w 

zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego; b) z powodu działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy w określonym 

pierwotnie terminie; c) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie 

robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru; d) konieczności zmiany zakresu robót budowlanych będących przedmiotem 

umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, o czas 

proporcjonalny do zmniejszonego zakresu; e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, 

mogących spowodować wstrzymanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy - o czas 

niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych 

ekspertyz, badań; f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do 

uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań; 

g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy na roboty 

budowlane będące przedmiotem zamówienia, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i 

uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień 



dodatkowych na roboty budowlane - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu 

robót budowlanych 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.psychiatria.com 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ 

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44 - 201 

Rybnik. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 01.10.2015 godzina 09:30, miejsce: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku - ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik, budynek Administracji, Biuro Pracownika ds. 

Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


