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TT-79/1-PN/43-2014        Rybnik, dnia 10.07.2014 r. 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

poprawę warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez wymianę 2 sztuk dźwigów 
osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2, ul. Energetyków 46 w Rybniku  

(zamówienie: TT-79-PN/43-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2014 r., pod nr 218426 - 2014 

 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. 

 
Pytanie 1:  „Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ Zamawiający wymaga zrealizowania w terminie: 75 dni od 

daty przekazania placu budowy. 
 

Roboty montażowe dźwigu osobowego trwać będą około sześciu tygodni. Przed 
ogłoszeniem Zamawiającego o wyborze Wykonawcy zamówienia, żaden Oferent 
startujący w postępowaniu przetargowym nie posiada na magazynie dźwigu 
odpowiadającego zapisom SIWZ. Dopiero po wybraniu Wykonawcy postępowania 
następuje prefabrykacja i zamawianie u Producentów podzespołów dźwigu wg. wymagań 
Zamawiającego. Okres realizacji zamówień u Producentów podzespołów trwa osiem 
tygodni plus aktualna przerwa urlopowa około 4 tygodni. Reasumując termin realizacji 
umowy trwać będzie minimum czternaście tygodni od daty zawarcia umowy. Podpisanie 
umowy na wymianę dźwigu osobowego z terminem realizacji jak w SIWZ wiąże się 
z zapłatą dużych kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do 120 dni 
od daty przekazania placu budowy?” 

Odpowied ź 1: Zamawiający podtrzymuje termin wykonania umowy, który wynosi 75 dni od daty 
przekazania placu budowy, co jest związane ze sposobem finansowania (częściowe dofinansowanie 
z PFRON). 
 
Pytanie 2:  „W odniesieniu do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych – instalowanie wind dotyczącej przetargu na >> Poprawę warunków 
hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez wymianę 2 sztuk dźwigów 
osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecjalistycznej Nr 2, ul. Energetyków 46 
w Rybniku<< pkt. 3.2. proszę o dopuszczenie możliwości umiejscowienia napędu 
w szybie dźwigu. 
W przeciwnym razie, proszę o uzasadnienie wykluczenia z możliwości udziału 
w Przetargu na >> Poprawę warunków hospitalizacji i leczenia osób niepełnosprawnych 
poprzez wymianę 2 sztuk dźwigów osobowych w Pawilonie Przychodni Wielospecja-
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listycznej Nr 2, ul. Energetyków 46 w Rybniku<<, firm które oferują rozwiązanie 
umiejscowienia napędu dźwigu w szybie zgodnie z zachowaniem wszystkich niezbędnych 
Norm i wymagań.” 

Odpowied ź 2: Zamawiający nie dopuszcza możliwości umiejscowienia napędu w szybie dźwigu 
z uwagi na to, iż posiada pomieszczenie specjalnie przeznaczone dla tej funkcji – maszynownię. 
Umiejscowienie wciągarki i sterowania dźwigu w istniejącej maszynowni jest rozwiązaniem 
korzystniejszym z punktu widzenia konserwacyjno-eksploatacyjnego, bezpieczeństwa, ewakuacji osób 
uwięzionych w kabinie, itp. 
 
Pytanie 3: „W SIWZ dotyczącym wspomnianego wyżej postępowania, w dziale XVI, w punkcie 1 jest 

mowa o przekazaniu placu budowy. Interesuje nas kiedy ma nastąpić ta czynność, 
czy ma się ona odbyć w jakimś określonym czasie od dnia podpisania umowy?” 

Odpowied ź 3: Zamawiający informuje, iż przekazanie placu budowy zgodnie z załącznikiem nr 4 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”) - § 4 ust. 1 pkt 1, nastąpi w terminie  
do 3 dni roboczych po podpisaniu umowy. 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 15.07.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
 
 


