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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

 Rybnik, dnia 11 czerwca 2019 r. 
 

 

DZz.380.3.12.2019.DGt.176 

 

Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostosowanie (modernizację) Izby Przyjęć zlokalizowanej w Pawilonie XVIII 

do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595), współczesnych 

wymogów technicznych i funkcjonalnych wraz z dostosowaniem obiektów do potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów prawa 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 

Z DNIA 11.06.2019 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, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 
 

Pytanie 1 (dot. Projektu umowy) 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie niejasnego i niejednoznacznego postanowienia § 3 ust. 4 

projektu umowy. Wykonawca wnosi w szczególności o potwierdzenie, że zakresem 

przedmiotowym postanowienia objęte są wyłącznie zmiany wynikające z zasad wiedzy 

technicznej, natomiast wyłączone z tego zakresu pozostają zmiany nieistotne dokonywane na 

życzenie Inwestora. 
 

Odpowiedź: 

Cytowane powyżej zapisy projektu umowy dotyczą konieczności zmian wynikających z zasad 

wiedzy technicznej nie wykraczających poza zakres umowy. Zamawiający nie przewiduje innych 

zmian wykonywanych na jego życzenie. 
 

Pytanie 2 (dot. Projektu umowy) 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że czas oczekiwania na decyzję Inwestora co do kwalifikacji 

robót w trybie § 3 ust. 5 wstrzymuje bieg terminu wykonania umowy i o ten czas zostanie 

przedłużony termin zakończenia umowy. 
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Odpowiedź: 

Czas oczekiwania na decyzję co do kwalifikacji robót nieprzewidzianych wstrzymuje bieg terminu 

wykonania umowy jeżeli ich wykonanie uniemożliwia prowadzenie innych robót przewidzianych 

do wykonania zgodnie z umową. Zamawiający zwraca uwagę, że wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu umowy jest ryczałtowe, zatem zakres ww. robót musi wykraczać poza normalny, 

związany z przedmiotem umowy. 
 

Pytanie 3 (dot. Projektu umowy) 

W jakim maksymalnym terminie Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na kierowane 

zapytania i czy brak odpowiedzi w podanym terminie można traktować jako akceptację 

stanowiska wykonawcy? 
 

Odpowiedź: 

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

w Projekcie umowy (Załączniku nr 10 do SIWZ), w § 3 ust. 6. 
 

Pytanie 4 (dot. Projektu umowy) 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie i modyfikację treści umowy o postanowienia dopuszczające 

dokonanie odbioru w przypadku wystąpienia wad nieistotnych, które mogą i powinny być 

usuwane w trybie rękojmi i gwarancji, a tym samym eliminację z umowy pojęcia 

bezusterkowości. Wykonawca zwraca uwagę, iż zgodnie z jednolitym poglądem judykatury 

i doktryny prawa niedopuszczalne jest uzależnienie wypłaty wynagrodzenia wykonawcy od braku 

jakichkolwiek usterek (tak m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r. V CSK 

99/07). Na gruncie umowy o roboty budowlane można przyjąć, iż niewykonanie zobowiązania 

wchodzi w grę, gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie właściwego użytku 

z przedmiotu robót, wyłącza normalne ich wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im 

cechy istotne zmniejszając ich wartość (tzw. wady istotne). Pozostałe wady świadczyć mogą 

wyłącznie o nienależytym wykonaniu umowy i w ocenie wykonawcy sprzeczne z przepisami jest 

warunkowanie odbioru końcowego ich brakiem. 
 

Odpowiedź: 

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

w Projekcie umowy (Załączniku nr 10 do SIWZ) poprzez dodanie ust. 12 do § 10. 
 

Pytanie 5 (dot. Projektu umowy) 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w szczególnych, uzasadnionych okolicznościach termin 

usuwania wad lub usterek może zostać ustalony w terminie dłuższym niż wynikający 

z postanowienia § 10 ust. 3 projektu umowy. 
 

Odpowiedź: 

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

w Projekcie umowy (Załączniku nr 10 do SIWZ), w § 10 ust. 3. 
 

Pytanie 6 (dot. Projektu umowy) 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie sprzeczności w postanowieniu § 11 - kary umowne zostały 

przewidziane zarówno za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak również za usunięcie 

wad i usterek stwierdzonych podczas czynności odbiorowych. Z jakiego tytułu będą naliczane 

kary w sytuacji gdy do czynności odbiorowych i usuwania wad stwierdzonych podczas tych 

czynności dochodzi po terminie wykonania przedmiotu umowy? 
 

Odpowiedź: 

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

w Projekcie umowy (Załączniku nr 10 do SIWZ) poprzez dodanie ust. 5 do § 11. 
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W postanowieniu § 11 nie ma sprzeczności. Postanowienie jest wręcz standardowe, powszechnie 

stosowane. 
 

Pytanie 7 (dot. Projektu umowy) 

Jaką procedurę postępowania Zamawiający przewiduje w przypadku stwierdzenia podczas 

czynności odbiorowych wad i usterek istotnych, a jaką w przypadku wad i usterek nieistotnych? 

Jakie minimalne i maksymalne terminy na ich usuniecie przewiduje Zamawiający? 
 

Odpowiedź: 

Odpowiedź tak jak na Pytanie 4. 
 

Pytanie 8 (dot. Projektu umowy) 

Za zaprzestanie wykonywania jakich obowiązków przewidziana jest kara wynikająca 

z postanowienia § 11 ust. 1 pkt. 5). Postanowienie jest zbyt ogólne i nieostre, a przez to 

bezskuteczne a dodatkowo może dublować kary przewidziane w innych postanowieniach. 
 

Odpowiedź: 

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

w Projekcie umowy (Załączniku nr 10 do SIWZ), w § 11 ust. 1 pkt 5). 
 

Pytanie 9 (dot. Projektu umowy) 

Jaką procedurę postępowania w stosunku do podwykonawcy Zamawiający przewiduje 

w przypadku opisanym w § 12 ust. 20? W szczególności czy Zamawiający wstrzyma płatności na 

rzecz podwykonawcy i przekaże środki Wykonawcy, względnie przekaże je do depozytu do 

wyjaśnienia sprawy? 
 

Odpowiedź: 

Zastosowanie będzie miał przepis art. 143c ust. 5 i 6 Ustawy PZP. 
 

Pytanie 10 

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie w meble nie jest przedmiotem postępowania (poza 

szafkami w szatni). 
 

Odpowiedź: 

Wyposażenie w meble nie jest przedmiotem postępowania (poza montażem białym). 
 

Pytanie 11 

Prosimy o wskazanie na ile osób należy wyposażyć szatnię w szafki? 
 

Odpowiedź: 

Pomieszczenia szatni nie wchodzą w zakres zadania. 

Pomieszczenia na piętrze nie są przedmiotem postępowania. 
 

Pytanie 12 

Proszę o wyjaśnienie czy pomieszczenia na piętrze są przedmiotem postępowania? 
 

Odpowiedź: 

Pomieszczenia na piętrze nie są przedmiotem postępowania. 
 

Pytanie 13 

Proszę o wskazanie, które (i ile) drzwi należy wyposażyć w kontrolę dostępu. 
 

Odpowiedź: 

Drzwi wejściowe w pomieszczeniu 01, drzwi pomiędzy pomieszczeniami 01 i 02, drzwi pomiędzy 

pomieszczeniami 02 i 12 (troje drzwi). 
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Pytanie 14 

Proszę o zamieszczenie obecnej ekspertyzy pożarowej dla budynku w celu dostosowania 

przedmiotowego zakresu. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada ekspertyzy pożarowej dla omawianego budynku. 
 

Pytanie 15 

Proszę o wyjaśnienie po czyjej stronie leży likwidacja uszkodzeń pokrycia dachowego, 

w miejscach zalewania komina w przedmiotowym pomieszczeniu. 
 

Odpowiedź: 

Likwidacja leży po stronie Zamawiającego. 
 

Pytanie 16 

Proszę o potwierdzenie, że wymiana stolarki okiennej zewnętrznej nie jest przedmiotem 

postępowania. 
 

Odpowiedź: 

Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej nie jest przedmiotem postępowania. 
 

Pytanie 17 

Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor nie przewiduje wymiany instalacji c.o. z grzejnikami. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje wymiany instalacji c.o. z grzejnikami. Jednakże jeśli w wyniku 

wykonania Projektu budowlanego wyniknie konieczność wymiany czy też przebudowy instalacji, 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych robót. 
 

Pytanie 18 

Prosimy o określenie, w jakim zakresie należy przewidzieć wymianę i przebudowę instalacji wod-

kan. Czy ma ona przebiegać jedynie przez pomieszczenia Izby Przyjęć, czy np. należy uwzględnić 

wymianę pionów wodociągowych i kanalizacyjnych przez wszystkie kondygnacje- od piwnicy, 

z wyprowadzeniem wywiewek kanalizacyjnych nad dach budynku? 
 

Odpowiedź: 

Należy uwzględnić wymianę pionów wodociągowych i kanalizacyjnych przez wszystkie 

kondygnacje - od piwnicy, z wyprowadzeniem wywiewek kanalizacyjnych nad dach budynku. 
 

Pytanie 19 

Czy w zakres przetargu wchodzi instalacja hydrantowa? Prosimy o wyjaśnienie. 
 

Odpowiedź: 

Jeśli w wyniku uzgodnień projektowych z odpowiednim rzeczoznawcą wyjdzie konieczność 

zabudowy, to tak. 
 

Pytanie 20 

Czy Inwestor przewiduje montaż instalacji klimatyzacji? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie, 

w których pomieszczeniach. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje montażu instalacji klimatyzacji. 
 

Pytanie 21 

Prosimy o wskazanie miejsca, w którym Inwestor przewiduje zabudowę centrali wentylacyjnej. 
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Odpowiedź: 

Miejsce wskaże Projektant w czasie wykonania Projektu budowlanego. 
 

Pytanie 22 

Prosimy o informację, czy Inwestor posiada zapas mocy dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 

(wodnej lub elektrycznej). 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada odpowiedni zapas mocy. 
 

Pytanie 23 

Proszę o wskazanie zakresu instalacji teletechnicznych (okablowanie strukturalne, system kontroli 

dostępu, system sygnalizacji pożaru, kamery CCTV itp.) które należy wykonać w ramach 

przebudowy Izby Przyjęć. 
 

Odpowiedź: 

W zakresie przewidziano niezbędny do wykonania zakres instalacji teletechnicznych wskazanych 

w opracowanym przez Wykonawcę Projekcie budowlanym. Zamawiający wykona okamerowanie 

we własnym zakresie. 
 

Pytanie 24 

Proszę o informację czy oświetlenie ogólne oraz ewakuacyjne należy przyjąć wykonane 

w technologii LED czy świetlówkowej. 
 

Odpowiedź: 

Oświetlenie w technologii LED według opracowanego przez Wykonawcę Projektu budowlanego. 
 

 

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

w Projekcie umowy (Załączniku nr 10 do SIWZ): 

- w § 3 ust. 4, 

- w § 10 ust. 2, 

- poprzez dodanie ust. 13 do § 10. 
 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Zamawiający dołącza do pisma Projekt umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) po zmianie 

z dnia 11.06.2019 r. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ. 
 

 

 

 Dyrektor Szpitala 

Bogdan Łaba 

 
 

podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej 

 


