
SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  tel.: +48 32 4226561  NIP: 642-25-99-502 
ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik fax: +48 32 4226875  REGON: 000292936 

www.psychiatria.com  e-mail: szpital@psychiatria.com  KRS: 0000057601 

Nr konta bankowego: 17 1240 4272 1111 0000 4839 4091  RPWDL: 000000013265 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
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Rybnik, 19.04.2018 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 

(DZp.380.3.10.2018.DGt.147-148) 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 16.04.2018 r. 
 

 

W związku ze złożonymi pytaniami 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 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP, wyjaśnia co następuje: 
 

Pytanie 1 

Czy na słupy oraz oprawy stylowe jest wymagany konkretny producent? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga konkretnego producenta na słupy oraz oprawy stylowe. 
 

Pytanie 2 

Czy w ramach zamówienia należy dokonać posadowienia nowych fundamentów pod słupy 

oświetleniowe, czy można wykorzystać aktualnie istniejące? 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót słupy należy posadowić na nowych fundamentach. 
 

Pytanie 3 

Podczas odbytej wizji lokalnej zauważyliśmy, iż istniejące tabliczki słupowe są umieszczone 

znacznie niżej w stosunku do lokalizacji przewidzianej w nowo projektowanych słupach. 

W związku z tym, w większości słupów będzie istniała konieczność przedłużania kabli. Przedmiar 

nie uwzględnia wyżej opisanego zakresu prac. Czy prace te mają zostać uwzględnione w wycenie 

oferenta (jeżeli tak, to prosimy o dodanie stosownej pozycji przedmiarowej), czy Zabawiający 

zamierza je wykonać we własnym zakresie? 
 

Odpowiedź: 

Należy przewidzieć wszystkie roboty związane z wymianą oświetlenia zewnętrznego zgodnie 

z pkt. XV.3 SIWZ: „Zakres robót budowlanych jaki należy wykonać zawarto w Przedmiarach robót 

(Załącznikach nr: 13.1. i 13.2. do SWIZ). Ponadto wszystkie dodatkowe elementy składowe, tj. 

STWiOR oraz projekt budowlano-wykonawczy stanowią komplet dokumentacji technicznej. 



Wszystkie wymienione elementy należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia danej 

pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarach, którą ujęto 

w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia Wykonawcy od realizacji całości umowy bądź ujęciu 

elementu w cenie oferty. Wykonawca przed złożeniem oferty ma możliwość przeprowadzenia wizji 

lokalnej.”. 

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu przetargowym nie została przeprowadzona 

oficjalna wizja lokalna. 
 

Pytanie 4 

W związku z zapisami § 5 pkt 6 projektu umowy, zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań wobec 

kierownika  budowy, dotyczących konieczności jego ciągłej, codziennej obecności na budowie.  

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż  kierownik z uprawnieniami budowlanymi 

nadzoruje zazwyczaj kilka budów, które bardzo często nie są zlokalizowane blisko siebie. Nie jest 

więc możliwe, aby na każdej z nich był obecny stale każdego dnia.  

Wobec powyższego, wnosimy o zmianę w/w zapisu umowy  polegającej na tym, iż kierownik 

budowy będzie nadzorował budowę, ale nadzór na bieżąco, codziennie, podczas całego dnia pracy 

będzie sprawowany przez kierownika robót z uprawnieniami SEP „E” i „D”.  
 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

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

SIWZ w Projekcie umowy (Załączniku nr 9 do SIWZ) w § 5 ust. 2. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Zamawiający dołącza do pisma Projekt umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ) po zmianie z dnia 

19.04.2018 r. 
 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Z poważaniem 

  

Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień 

Ilona Chwastek 

 


