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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.498,499i604.6.2016 Rybnik, 07.10.2016 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) 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR I ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 07.10.2016 r. 
 

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej 

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

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - zwanej dalej Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na: 

- wydłużenie terminu realizacji: do 12 tygodni 

- urządzenie alternatywne – platformę o napędzie hydraulicznym, typ Vimec E07, o wym. zewnętrznych 

konstrukcji 1555 x 1450 mm, udźwig 400 kg 

- szyb samonośny, stalowy, przeszklony z 3-ech stron szkłem bezpiecznym, kolor szybu: RAL 7040 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

W celu odpowiedzi na dalszą treść pytania Zamawiający prosi Wykonawcę o przesłanie zestawienia 

porównawczego obu urządzeń - projektowego i proponowanego (istotne dane: gabaryty, rodzaj napędu, itp.). 
 

Ponadto, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, wprowadza do SIWZ, 

zmianę w Projekcie umowy w zakresie Pakietu 2 (Załączniku nr 9B do SIWZ), w § 7 ust. 1 z: 

„1. Strony ustalają następujący termin realizacji: do dnia 07.11.2016 r.” 
 

na: 
 

„1. Strony ustalają następujący termin realizacji: do dnia 09.11.2016 r.” 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma Projekt umowy w zakresie Pakietu 2 (Załącznik nr 9B do 

SIWZ) po zmianie z dnia 07.10.2016 r. 
 

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

część SIWZ. 
 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 

 


