
 

 
  

DZp.380.3.3.2023.DPr.39 Rybnik, dnia 1 marca 2023 r. 
Znak sprawy  
  

 
Do wszystkich Wykonawców 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki. 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 3 ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ 2 
 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 
działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje: 
 
Pytanie 1 
Czy zamawiający potwierdza, że w pom. 1.20 Pracownia RTG wykonawca wykonuje prace 
rozbiórkowe i tynki, a nie wykonuje żadnych prac wykończeniowych jak malowanie, posadzki, 
montaż nowych drzwi? 
Odpowiedź: 
Wykonawca wykonuje wszystkie prace za wyjątkiem prac wykończeniowych tj. malowanie, 
posadzki, wykładzina, montaż drzwi i okienka. 
 
Pytanie 2 
Czy przedstawione przedmiary zawierają pełny zakres prac, który należy wykonać dla 
zamówienia? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem SWZ: Dołączone przedmiary robót są dokumentem pomocniczym przy 
wycenie robót. Nieujęcie w przedmiarach jakichkolwiek robót wymaganych w celu prawidłowego 
wykonania umowy nie zwalania Wykonawcy od ich wykonania i wyceny. 
W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze, którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia 
Wykonawcy od realizacji całości umowy bądź ujęciu elementu w cenie oferty. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o informację, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w zdolności technicznej, jeśli 
Wykonawca będzie dysponował 1 referencją na robotę budowlaną polegającą na przebudowie 
pomieszczeń budynku o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto we własnym zakresie a 
druga referencją polegająca na budowie windy osobowej lub osobowo towarowej o wartości nie 
mniejszej niż 300 tyś. zł brutto będzie dysponował od podmiotu udostępniającego zasoby?" 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w Rozdziale 9 SWZ zawarł wszystkie szczegółowe zapisy dotyczące 
polegania na zasobach innych podmiotów w tym pkt 9.3 o treści „W odniesieniu do warunków 
dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane 
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane” 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej należy dostarczyć okna 
EI60 rozwieralno-uchylne o współczynniku 0,9W/m2K? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie systemu 
który spełnia te wymagania 
Odpowiedź: 
Okna EI60 należy wykonać jako fix, zaznaczono to na zestawieniu stolarki okiennej 
 
Pytanie 5 
Prosimy o określenie funkcji pomieszczeń w których przewiduje się drzwi 60x200 – czy 
Zamawiający potwierdza, iż drzwi mają zostać wykonane jako bezklasowe? 
Odpowiedź: 
Drzwi wydzielają przestrzeń gospodarczą, drzwi bezklasowe. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający potwierdza, iż pomieszczenie rejestracji jest wydzielone od pomieszczenia 
korytarza czy wydzielone jedynie ladą recepcyjną? 
Odpowiedź: 
Wydzielenie rejestracji od poczekalni w obecnej Poradni Zdrowia Psychicznego pozostaje bez 
zmian. Pomieszczenie informacji od poczekalni należy wydzielić ladą, z częścią uchylną dla 
umożliwienia komunikacji 
 
Pytanie 7 
Czy w ramach postępowania należy uwzględnić wycenę umeblowania? Jeżeli tak to prosimy o 
dołączenie specyfikacji. 
Odpowiedź: 
Umeblowanie pozostaje poza zakresem postępowania. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający potwierdza, iż stolarka drzwiowa wewnętrzna ma być wykonana jako PVC? Brak 
możliwości wykonania drzwi pożarowych jako PVC. Czy Zamawiający dopuszcza wykonania drzwi 
jako ślusarki aluminiowej lub stalowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi pożarowych jako ślusarka aluminiowa lub stalowa. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający potwierdza, iż zabudowa D20 ma zostać wykonana w całości jako bezklasowa?  
Odpowiedź: 
Jest to przepierzenie funkcjonalne, nie jest wymagana klasowość. 
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Pytanie 10 
Prosimy o określenie jaki typ rolet należy zastosować w zabudowie D20. 
Odpowiedź:  
Rolety wewnętrzne dla wizualnego oddzielenia montowane na zabudowie D20. Rolety w kasecie, 
z tkaniną thermo, model bez uchwytowy, kolor szary..  
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający potwierdza, iż istniejące posadzki są w dobrym stanie technicznych i nie należy 
ich skuć oraz odtworzyć od poziomu stropu 
Odpowiedź: 
Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono istotnych uszkodzeń. W zakresie robót budowlanych 
uwzględniono skucie nierówności i wykonanie warstwy wyrównawczej na podłogach. 
 
Pytanie 12 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert. Dokumentacja jest dość obszerna, a 
udostępnione przedmiary są uszkodzone, więc wszystkie pozycje musimy wpisywać ręcznie, co z 
kolei zajmuje dużo czasu 
Odpowiedź: 
Zamawiający przesyła przedmiary w wersji edytowalnej (za wyjątkiem przedmiaru 9.6) oraz 
ponownie w wersji pdf. Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 15.03.2023 r. 
 
Pytanie 13 
Przedmiary są źle sformatowane - nie da się ich wczytać, a Zamawiający twierdzi, że nie ma 
innych formatów. Prosimy o zwrócenie się do firmy, która to wykonywała aby przesłała 
poprawne formaty przedmiarów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający przesyła przedmiary w wersji edytowalnej (za wyjątkiem przedmiaru 9.6) oraz 
ponownie w wersji pdf. 
 
Pytanie 14 
Wg dokumentacji dotyczącej konstrukcji w pom. 0.3 serwerownia ma zostać wydzielona ścianą 
EI60 z bloczków betonowych gr. 24 cm - brak pozycji w przedmiarze. Czy wymurowanie tych 
ścian wchodzi w zakres zamówienia?  
Odpowiedź: 
Wymurowanie tych ścian wchodzi w zakres zamówienia 
 
Pytanie 15 
Prosimy o informację czy wycena ma być przygotowana zgodnie z przedmiarem czy z 

dokumentacją projektową. 

Odpowiedź: 
Dołączone przedmiary robót są dokumentem pomocniczym przy wycenie robót. Nieujęcie w 
przedmiarach jakichkolwiek robót wymaganych w celu prawidłowego wykonania umowy nie 
zwalania Wykonawcy od ich wykonania i wyceny. 
W przypadku nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze, którą ujęto w pozostałych częściach, fakt ten nie zwalnia 
Wykonawcy od realizacji całości umowy bądź ujęciu elementu w cenie oferty. 
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Pytanie 16 
W szczegółowym opisie prac podano, że należy ułożyć płytki na podłogach, poza pom. 1.3 i 1.7, 
natomiast w przedmiarze pom. te mają wpisane w zakres ułożenie posadzek. Prosimy zatem o 
podanie czy posadzki w tych dwóch pom. są w zakresie 
Odpowiedź: 
Posadzki należy wykonać w pomieszczeniach 1.3 i 1.7 
 
Pytanie 17 
Jakiej grubości wełnę należy zastosować do wykonania pasów na elewacji przy klatce  
schodowej ?  
Odpowiedź: 
Grubość wełny do wykonania  - 15cm. 
 
Pytanie 18 
Jakiej grubości styropian należy zastosować na dachu (pozycja 1936) ? 
Odpowiedź: 
Pozycja odnosi się do dachu nad szybem windy. Zgodnie z punktem 2.7.1 PT Branży 
Architektoniczno-Budowlanej przewiduje się jego ocieplenie warstwą styropianu o grubości min. 
10cm z uwzględnieniem spadku dachu na warstwie styropianu. 
 
Pytanie 19 
Proszę o szczegółową charakterystykę lady w pomieszczeniu Informacja 1.18. 
Odpowiedź: 
Pomieszczenie informacji od poczekalni należy wydzielić ladą, z częścią uchylną dla umożliwienia 
komunikacji. Lada kolor biały, wysokość około 125 cm. Lada od wewnątrz powinna posiadać 
miejsce na komputer, klawiaturę i półki otwarte na dokumenty.  
 
 

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust. 3Ustawy PZP,  
przedłuża termin składania ofert: 
-nowy termin składania ofert: 15.03.2023 r. godz. 09:30, 
-nowy termin otwarcia ofert: 15.03.2023 r. godz. 10:00. 

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust. 1 Ustawy PZP, 
zmienia treść SWZ: 
1) W Rozdziale 14 pkt. 14.5 
jest: 
Termin składania ofert: 03.03.2023 r. do godziny 09:30. 
po zmianie: 
Termin składania ofert: 15.03.2023 r. do godziny 09:30. 
2) W Rozdziale 14 pkt 14.6 
jest: 
Termin otwarcia ofert: 03.03.2023 r. o godzinie 10:00. 
po zmianie: 
Termin otwarcia ofert: 15.03.2023 r. o godzinie 10:00. 
3) W Rozdziale 15 pkt. 15.1 
jest: 
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Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.04.2023 r. 
po zmianie: 
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.04.2023 r. 
 

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust. 9 Ustawy PZP,  
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ. 
  
 
 
 
                  Dyrektor Szpitala 

                   Joachim Foltys  
   

(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby 
upoważnionej) 

 
 

 

 


