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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.220.ZO-6.P.2016 Rybnik, 10.05.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu 

budowlano – wykonawczego parkingu przy Pawilonie XIX wraz z remontem 

nawierzchni drogi (DZp.DGt.220.ZO-6.P.2016) 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 1 Z DNIA 10.05.2016 r. 

 

 

 

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

działając na podstawie § 8 ust. 13 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień (Załącznika 

do Zarządzenia Dyrektora nr 36/2015/ORG-FIN/8 z dnia 30.04.2015 r.), zwanego dalej WRUZ, 

wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych terenu na którym ma zlokalizowany 

parking czy przygotowanie mapy będzie po stronie Wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje mapa do celów projektowych, jej przygotowanie leży w gestii 

Wykonawcy. 
 

Pytanie 2 

Czy teren parkingu objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego czy 

konieczne będzie wystąpienie o wydanie warunków zabudowy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że istnieje MPZP dla terenu całego Szpitala. 
 

Pytanie 3 

W przypadku konieczności przygotowania mapy do celów projektowych (2-3 miesięcy) oraz 

wydania decyzji o warunkach zabudowy (2-3 miesięcy) Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać 

terminu określonego w par. 11 projektu umowy tj. złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na 

budowę w terminie do 01.07.2016r. Jednocześnie pragnę poinformować, iż organ wydający decyzje 

pozwolenie na budowę ma 65 dni na wydanie takowej decyzji natomiast zgodnie z par. 11 projektu 

umowy Zamawiający przewiduje okres 30 dni na otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę. W 

związku z powyższym składam zapytanie czy Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów 

wykonania dokumentacji biorąc pod uwagę terminy niezbędne na opracowanie mapy do celów 

projektowych, decyzje o warunkach zabudowy oraz terminy administracyjne wydania decyzji 

pozwolenia na budowę. 

 

 
 
 



Odpowiedź: 

Zgodnie z §12 ust. 2 Projektu umowy nr DZp.DGt.220.ZO-6.P.2016 zachodzi taka możliwość przy 

spełnieniu odpowiednich warunków tam zapisanych. 
 
 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Formularza oferty. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

      Zastępca Dyrektora Szpitala 

       Marek Ksol 

 

 

 

 

 

 

 

 


