
 

 
  

DZp.380.3.3.2023.DPr.39 Rybnik, dnia 13 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 4 ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 3  

 
 

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.) zwaną dalej ustawa PZP, wyjaśnia co 
następuje: 
 
Pytanie 1 
 
Rozdzielnica główna budynku RG – brak określonej mocy całej rozdzielnicy. W projekcie jest 
zapis, że przewiduje się wystąpienie o nowe warunki przyłączenia, ale nie wynika na jaką moc ma 
zostać przygotowana rozdzielnica główna ?  
 
Odpowiedź: 
 
Ze względu na planowaną rozbudowę instalacji o urządzenia o dużej mocy (TK, RTG), których 
parametry elektryczne nie są znane, zasilanie TK i RTG wraz z warunkami przyłączenia jest objęte 
innym postepowaniem.  
 
Pytanie 2 
 
Proszę o podanie przykładu rozłącznika głównego z cewką wzrostową dla wyłączenia pożarowego 
obiektu. W przedmiarach pojawia się: Montaż skrzynek – cerbex – ile amperowy ma być 
rozłącznik?  
 
Odpowiedź: 
 
Wielkość rozłącznika PWP powinna wynikać z bilansu mocy z uwzględnieniem wszystkich 
urządzeń. Bilans mocy ujęty w projekcie technicznym branży elektrycznej i teletechnicznej łącznie 
z TK i RTG. Istnieje możliwość zintegrowania obudowy wyłącznika PWP z obudową rozdzielnicy 
głównej w przypadku zastosowania certyfikowanej obudowy. 
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Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust.1 Ustawy Pzp zmienia treść § 3 ust. 10 
projektu umowy w następujący sposób: 
 
Harmonogram (Załącznik nr 2 do umowy) zostanie sporządzony przez Wykonawcę przed 
podpisaniem umowy, w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w 
nim zakres prac oraz etapy zakończone fakturą częściową - dostosowane do warunków ujętych w 
umowie. Zamawiający jest uprawniony wnosić poprawki oraz zmiany w przedstawionym przez 
Wykonawcę Harmonogramie, a Wykonawca pozostaje zobowiązany zmiany oraz sugestie 
Zamawiającego uwzględnić. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego ustalenia 
wiążącego dla Stron Harmonogramu w przypadku dwukrotnego nieuwzględnienia przez 
Wykonawcę wskazań oraz zaleceń do Harmonogramu lub przedstawienia przez Wykonawcę 
Harmonogramu sporządzonego niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej bądź zawierającego 
nierzetelny zakres prac i etapy zakończone fakturą częściową bez dostosowania do warunków 
ujętych w umowie. 
 
§ 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy (Załącznik nr 2 do umowy) zostanie 
sporządzony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy, w porozumieniu z Zamawiającym. 
Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w nim szczegółowy zakres prac oraz etapy zakończone 
fakturą częściową - dostosowane do warunków ujętych w umowie, pozwalający na rzetelne 
potwierdzenie przez Zamawiającego zawartego w harmonogramie zakresu robót. Zamawiający 
jest uprawniony wnosić poprawki oraz zmiany w przedstawionym przez Wykonawcę 
Harmonogramie, a Wykonawca pozostaje zobowiązany zmiany oraz sugestie Zamawiającego 
uwzględnić. Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego ustalenia wiążącego dla Stron 
Harmonogramu w przypadku dwukrotnego nieuwzględnienia przez Wykonawcę wskazań oraz 
zaleceń do Harmonogramu lub przedstawienia przez Wykonawcę Harmonogramu sporządzonego 
niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej bądź zawierającego nierzetelny zakres prac i etapy 
zakończone fakturą częściową bez dostosowania do warunków ujętych w umowie.” 
 

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust. 3Ustawy PZP,  
przedłuża termin składania ofert: 
-nowy termin składania ofert: 20.03.2023 r. godz. 09:30, 
-nowy termin otwarcia ofert: 20.03.2023 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: 15.03.2023 r. do godziny 09:30. 
po zmianie: 
Termin składania ofert: 20.03.2023 r. do godziny 09:30. 
2) W Rozdziale 14 pkt 14.6 
jest: 
Termin otwarcia ofert: 15.03.2023 r. o godzinie 10:00. 
po zmianie: 
Termin otwarcia ofert: 20.03.2023 r. o godzinie 10:00. 
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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) 

 
 

 

 

 


