
 

ul. Gliwicka 33,  

44-201 Rybnik 

 

  www.psychiatria.com     

NIP: 642-25-99-502  

REGON: 000292936 

KRS: 0000057601 

RPWDL: 000000013265 

tel.: +48 32 43 28 100 

fax: +48 32 42 26 875  

 

e-mail: szpital@psychiatria.com  e-mail: szpital@psychiatria.com  fax: +48 32 42 26 875   e-mail: szpital@psychiatria.com    

 

 

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 8 października 2018 r. 

 

 

DZz.380.2.21.2018.DGt.435 

 

Znak sprawy  

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 
 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na 

opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót dla zadania pod nazwą „Remont 

instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji na odcinku od Kotłowni do Pawilonu 

VI i BM7 (DZz.380.2.21.2018.DGt.435) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 2 ORAZ ZMIANA NR 2  

Z DNIA 08.10.2018 r. 

 
 

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

działając na podstawie § 8 ust. 15 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień (Załącznika 

do Zarządzenia Dyrektora nr 8/2017/ORG-FIN/8 z dnia 27.01.2017 r.), zwanego dalej WRUZ, 

wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 

W pytaniu o „cel” chodziło mi o poinformowanie czy to ma służyć do określenia szacunkowej 

wartości zamówienia, ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych lub innego celu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w odpowiedzi z dnia 04.10.2018 r. wskazał, iż należy przygotować kosztorys 

inwestorski, którego celem jest szczegółowe ustalenie kosztów danego rodzaju robót, który to 

będzie punktem odniesienia podczas porównania ofert potencjalnych wykonawców robót 

budowlanych w toku postępowania przetargowego. Zamawiający przed wszczęciem 

postępowania, zobowiązany jest do oszacowania wartości zamówienia i w tym celu również 

wymaga sporządzenia kosztorysu. 

Pytanie 2 

W pytaniu tym chciałem także uzyskać informację czy przedmiar na „Remont instalacji ciepłej 

wody użytkowej i cyrkulacji na odcinku od Kotłowni do Pawilonu VI i BM 7 ma obejmować 

roboty budowlane (drogowe rozbiórkowe, ziemne – wykopy, zabezpieczenie kolizji z innymi 

sieciami, rozbiórek kanałów, innych robót rozbiórkowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi z należytą starannością i zwraca uwagę, że  

w celu uzyskania odpowiedzi, należy zadawać bardziej precyzyjne pytania. Jednocześnie 
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informuje, że Wykonawca winien uwzględnić w kosztorysie konieczność wykonania wszystkich 

robót niezbędnych do wykonania zadania zgodnego z tematem przedsięwzięcia.  

Pytanie 3 

Proszę o informację czy jest to wymiana całej sieci ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji a co  

z siecią centralnego ogrzewania która biegnie równolegle. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że temat dotyczy tylko i wyłącznie remontu sieci ciepłej wody użytkowej 

i cyrkulacji. 

Pytanie 4 

Nie poinformowano o rodzaju kosztorysu (szczegółowy, uproszczony) oraz podstawy jego 

sporządzenia (projekt, program funkcjonalno – użytkowy, inne). 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wymaga kosztorysu uproszczonego, jednocześnie informuje, że nie 

posiada projektu, programu funkcjonalno – użytkowego ani innej dokumentacji.  

Pytanie 5 

Mamy kolejne pytanie, czy załączona dokumentacja to komplet posiadanych rysunków. Czy nie 

ma opisu, przekrojów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udostępniona dokumentacja stanowi komplet dokumentów dostępnych 

Zamawiającemu. 

Pytanie 6 

Ostatnie pytanie czy do wykonania przedmiaru i kosztorysu konieczne jest posiadanie 

"uprawnień budowlanych zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)" 

 Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

odpowiednie uprawnienia budowlane zgodne z zakresem przedmiotu zamówienia (uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) 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, zwanej dalej Ustawą 

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

inżynierów budownictwa, a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wpisaną na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą zaświadczenie wydane przez tę izbę z określonym  

w nim terminem ważności 

Pytanie 7 

Informuję  że brak jest Projektu umowy zgodnie z FORMULARZEM OFERTY – po zmianie z 

dnia 04.10.2018 r.  

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie załączył projektu zlecenia po zmianach ponieważ zapisy zlecenia nie uległy 

zmiany. 
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 W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 

WRUZ, dokonuje zmiany treści Formularza oferty zgodnie z załącznikiem do niniejszych 

wyjaśnień. 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część Formularza oferty. 

 

 Z poważaniem 

  

 Dyrektor Szpitala 

  Andrzej Krawczyk 

 


