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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.380.498,499i604.6.2016 Rybnik, 17.10.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

polepszenie funkcjonowania: - oddziału poprzez budowę zewnętrznego szybu dźwigu 

dla osób niepełnosprawnych (Pawilon I) - ETAP II, - oddziałów poprzez dostosowanie 

- modernizację oddziałów do decyzji przeciwpożarowych wydanych przez PSP 

(Pawilony I, XIV) - ETAP II, - oddziałów poprzez dostosowanie - modernizację 

oddziałów do decyzji przeciwpożarowych wydanych przez PSP (Pawilony VI, XVII) 

oraz na modernizację budynku Pawilonu XI: instalację oddymiania klatki schodowej 

oraz zamknięcie klatki schodowej drzwiami (DZp.DGt.498,499i604.6.2016) 
 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 Z DNIA 17.10.2016 r. 
 

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

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej Ustawą PZP, zmienia treść SIWZ: 

- pkt VII.1.2)c) SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Pakiet 1 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

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

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na 

budowie szybu dźwigu o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda. 
 

UWAGA: Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli 

wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł 

przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia postępowania. 
 

Pakiety 1 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji 

zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami 

budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia publicznego: 

1) osobę posiadającą Zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzające 

kwalifikacje do kierowania prac przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej lub spełniającą warunki określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), równocześnie 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

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 (t.j. Dz. U. 



z 2016 r. poz. 290) oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 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), wpisaną 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane 

przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności; 

2) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz 

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 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), wpisaną na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę 

z określonym w nim terminem ważności. 
 

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę w/w funkcji. 
 

UWAGA: W przypadku zmiany wskazanej/ych przez Wykonawcę osoby/ób 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/ych osoby/ób będą 

spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego 

zmiana kierownika budowy i kierownika robót elektrycznych musi być potwierdzona pisemnie 

i nie wymaga aneksu do umowy. 
 

Pakiet 2 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

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

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na 

wykonaniu instalacji hydrantowej o wartości minimum 65 000,00 zł brutto każda. 
 

UWAGA: Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli 

wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł 

przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia postępowania. 
 

Pakiet 2 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji 

zamówienia publicznego osobę, w szczególności odpowiedzialną za kierowanie robotami 

budowlanymi, posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, posiadającą Zaświadczenie Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków stwierdzające kwalifikacje do kierowania prac przy zabytkach 

nieruchomych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub spełniającą warunki określone 

w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst j. 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), równocześnie posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

do kierowania robotami budowlanymi 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 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 



zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 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), wpisaną na 

listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą 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. 
 

Pakiet 3 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

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

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na 

wykonaniu instalacji oddymiania o wartości minimum 120 000,00 zł brutto każda. 
 

UWAGA: Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli 

wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł 

przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia postępowania. 
 

Pakiet 3 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji 

zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami 

budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia publicznego: 

1) osobę posiadającą Zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzające 

kwalifikacje do kierowania prac przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej lub spełniającą warunki określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), równocześnie 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 

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 (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 290) oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 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), wpisaną 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane 

przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności; 

2) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz 

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 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), wpisaną na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę 

z określonym w nim terminem ważności. 
 

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę w/w funkcji. 
 

UWAGA: W przypadku zmiany wskazanej/ych przez Wykonawcę osoby/ób 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/ych osoby/ób będą 

spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego 

zmiana kierownika budowy i kierownika robót elektrycznych musi być potwierdzona pisemnie 

i nie wymaga aneksu do umowy. 
 

Pakiet 4 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

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

krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na 

wykonaniu instalacji oddymiania i wymiany drzwi o wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda. 
 

UWAGA: Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli 

wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł 

przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia postępowania. 
 

Pakiet 4 

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji 

zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami 

budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie 

niezbędne do wykonania zamówienia publicznego: 

1) osobę posiadającą Zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzające 

kwalifikacje do kierowania prac przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej lub spełniającą warunki określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), równocześnie 

posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowalnymi 

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 (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 290) oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 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), wpisaną 

na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane 

przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności; 

2) osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz 

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 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), wpisaną na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę 

z określonym w nim terminem ważności. 
 

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę w/w funkcji. 
 

UWAGA: W przypadku zmiany wskazanej/ych przez Wykonawcę osoby/ób 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/ych osoby/ób będą 

spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego 

zmiana kierownika budowy i kierownika robót elektrycznych musi być potwierdzona pisemnie 

i nie wymaga aneksu do umowy. 
 

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na dwa lub trzy pakiety, to kierownikiem budowy w każdym 

z pakietów może być ta sama osoba. 

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na dwa lub trzy pakiety, to kierownikiem robót elektrycznych 

w każdym z pakietów może być ta sama osoba.”; 
 

- pkt XIX.1.3) SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„3) kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzające kwalifikacje do 

kierowania prac przy zabytkach nieruchomych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub kopie 

dokumentów określonych w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (tekst j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) osoby wskazanej w Oświadczeniu na 

temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy 

(Załącznikach nr: 5A, 5B, 5C i 5D do SIWZ) oraz w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę 

do realizacji zamówienia publicznego na potwierdzenie spełniania warunków udziału 

w postępowaniu (Załącznikach nr: 6A, 6B, 6C i 6D do SIWZ), przyjmującej obowiązki kierownika 

budowy (dotyczy Pakietów nr: 1, 2, 3 i 4)”. 
 

W związku z powyższymi zmianami zmienia się również treść: 

- Oświadczeń na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry 

kierowniczej Wykonawcy w zakresie wszystkich pakietów (Załączników nr: 5A, 5B, 5C i 5D do 

SIWZ), 

- Projektów umów w zakresie wszystkich pakietów (Załączników nr: 9A, 9B, 9C i 9D do SIWZ). 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma SIWZ oraz w/w Załączniki do SIWZ po zmianach 

z dnia 17.10.2016 r. 
 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 11c Ustawy PZP, zmienia 

treść ogłoszenia o zamówieniu. 
 

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

integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 
Andrzej Krawczyk 

 


