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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

 

DZp.DGt.435i528.6.P.2017 

 

Rybnik, 06.12.2017 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na przebudowę lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - 

DZp.DGt.435i528.6.P.2017 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 06.12.2017 R. 

 

 

W związku ze złożonym pytaniem po przeprowadzonej w dniu 01.12.2017 r. wizji lokalnej 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając 

na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 

Podczas wizji stwierdzono, że istniejące wnęki tabliczek bezpiecznikowych zlokalizowane są 

bardzo nisko. Przy zabudowie nowych słupów oświetleniowych, istniejące kable będą zbyt krótkie. 

Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar oraz dokumentacja nie przewidują przedłużania 

istniejących kabli oświetleniowych co będzie konieczne. 

Prosimy o informację czy w kalkulacji należy uwzględnić dostawę oraz montaż kompletnych muf 

kablowych w ilości 126*2=252 kpl wraz z niezbędną ilością kabli czy też przedłużanie kabli nie 

będzie w zakresie wykonawcy zadania. 
 

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć wszystkie roboty związane z wymianą oświetlenia zewnętrznego zgodnie 

z pkt. XV.3 SIWZ i ust. 4 w § 3 Projektu umowy (Załącznika nr 9 do SIWZ): „Projekt budowlano - 

wykonawczy będzie miał zawsze charakter nadrzędny nad projektem wykonawczym i przedmiarem 

robót. Oznacza to, że roboty budowlane opisane w projekcie budowlano - wykonawczym wchodzą 

w zakres zamówienia podstawowego i nie stanowią robót dodatkowych, nawet jeżeli nie zostały 

ujęte w kosztorysie ofertowym i/lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy 

tymi dokumentami, a projektem budowlano - wykonawczym. Roboty nie przewidziane w projekcie 

budowlano - wykonawczym, nie będą uznane za roboty objęte zamówieniem podstawowym.”. 
 

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść 

SIWZ, a mianowicie zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert: 14.12.2017 r., godz. 09:30. 

Nowy termin otwarcia ofert: 14.12.2017 r., godz. 10:00. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, 

zmienia treść SIWZ w: 

- pkt. XII.15.3) SIWZ, 

- pkt. XIII.1. SIWZ, 



- pkt. XIII.5. SIWZ. 
 

Wobec powyższego, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, 

zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ po zmianie z dnia 06.12.2017 r. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako 

integralną część SIWZ. 

 

 

 

 Z poważaniem 

  

Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 


