
 

 
  

DZp.380.3.3.2023.DPr.39 Rybnik, dnia 20 lutego 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 2 ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ 1 
 
 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 
działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 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 
oraz wprowadza do SWZ następującą zmianę: 
 
Pytanie 1 
Proszę o potwierdzenie, że wymiana stolarki okiennej zewnętrznej (rys. B.22) nie jest 
przedmiotem zamówienia zgodnie z załącznikiem "Szczegółowy zakres prac", ponieważ jest to 
sprzeczne z zapisami projektu technicznego, gdzie w uwagach do zestawienia stolarki okiennej 
(rys. B22) podano okna które należy wymienić w etapie pierwszym prac. 
 
Odpowiedź: 
Okna które należy wymienić to okna: 
- O4 – 1 szt. (1 piętro, pom. 2.9) 
- O7 – 1 szt. (1 piętro, pom. 2.14) 
- O8 – 1 szt. (1 piętro, pom. 2.8) 
- O7 – 1 szt. (2 piętro, pom. 3.11) 
- O9 – 4 szt. (klatka schodowa) 
- O10 – 4 szt. (klatka schodowa) 
- O12 – 1 szt. (klatka schodowa) 
 
Pytanie 2 
Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie (ath) lub dołączyć poprawnie zapisane pliki 
PDF, pliki PDF dotyczące przedmiarów ( konstrukcji, 9.6, budowlany, wod-kan,co) są 
najprawdopodobniej uszkodzone- brak możliwości odczytu w programie NORMA PRO, z uwagi na 
dużą ilość pozycji przedmiarowych jest to niezbędne to przygotowania rzetelnej wyceny. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie jest w stanie udostępnić przedmiarów w wersji edytowalnej. Udostępnia w 
formie jaką posiada. Jeszcze raz zostaje załączony przedmiar 9.6. 
 
Pytanie 3 
Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia, złożoność i wielobranżowość tematu, a co za tym 
idzie znaczną ilość dokumentacji projektowej oraz bardzo dużą ilość pozycji przedmiarowych, z 
którymi Wykonawca musi się zapoznać, wprowadzić do programu, przeanalizować i sprawdzić z 
faktycznym zakresem zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 
17.03.2023 r. Pozwoli to na rzetelne przeanalizowanie tematu i umożliwi pozyskanie wycen 
materiałów, zwłaszcza w obecnie trwającym okresie ferii zimowych podczas których w wielu 
hurtowniach oraz w firmach podwykonawczych występuje czas urlopowy, co utrudnia i wydłuża 
czas na pozyskanie wycen przez GW. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17.03.2023 r. , ale 
wydłuża terminu składania ofert do dnia 03.03.2023 r.  W związku z czym Zamawiający , zmienia 
treść SWZ. 
 
Pytanie 4 
Proszę o potwierdzenie, że okno wewnętrzne  oznaczone symbolem „O11” zawarte w 
przedmiarze w pozycji 1967(przedmiar budowlany) „Okna o pow. Do 1.0 m2 (O11), jest 
przedmiotem zamówienia oraz o podanie ekwiwalentu ołowiu dla ww. okna celem dokonania 
rzetelnej wyceny.  
 
Odpowiedź: 
Okno O11 nie jest przedmiotem zamówienia.  
 
Pytanie 5 
Proszę o potwierdzenie, że drzwi o oznaczeniach D19 oraz D21 zgodnie z przedmiarem robót nie 
są przedmiotem zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że drzwi D19 i D21 nie są przedmiotem zamówienia 
 
Pytanie 6 
Czy zamawiający dopuszcza zamianę części elementów stolarki okiennej z PCW na stolarkę 
wykonaną z aluminium, ponieważ  pozycje m.in. D2, D5 oraz D20, zdaniem producentów oraz 
wykonawców stolarek okiennych najczęściej w trakcie realizacji zamieniane są na stolarkę 
aluminiową ze względu na niższy koszt oraz inne korzyści techniczne. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust. 3Ustawy PZP, 
przedłuża termin składania ofert: 
 
-nowy termin składania ofert: 03.03.2023 r. godz. 09:30, 
-nowy termin otwarcia ofert: 03.03.2023 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: 24.02.2023 r. do godziny 09:30. 
po zmianie: 
Termin składania ofert: 03.03.2023 r. do godziny 09:30. 

2) W Rozdziale 14 pkt 14.6  
jest: 
Termin otwarcia ofert: 24.02.2023 r. o godzinie 10:00. 
po zmianie: 
Termin otwarcia ofert: 03.03.2023 r. o godzinie 10:00. 

3) W Rozdziale 15 pkt. 15.1 
jest: 
 Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.03.2023 r. 
po zmianie: 
Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.04.2023 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) 

 
 

 

 

 


