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TT-133/3-PN/34-2018       Rybnik, dnia 22.05.2018 r. 
 
 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 3 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: 

Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku 
(zamówienie nr TT-133-PN/34-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 30.04.2018 r., nr 550092-N-2018 

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŚLĄSKIEGO na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna " 
Działanie 4.4 "wysokosprawna kogeneracja". 

 

Niniejsze zamówienie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach zadania inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów SPZOZ nr 3 w Rybniku”. 

 

 

W związku z wniesionym przez wykonawc ę zapytaniem, zamawiaj ący udziela 
poni ższej odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1 : „Zwracamy się z prośbą o udostepnienie  dla poniższych elementów 

odpowiadającym ich załączników 15-22  (zaznaczone kolorem żółtym w poniższym 
pliku) 
Dla uczestnictwa w przetargu: „Modernizacja źródła ciepła i energii dla obiektów 
SPZOZ WSS w Rybniku ul. Energetyków 46. 
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” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący informuje, że załączniki 1-22 zostały doł ączone do wyja śnienia-
modyfikacji z dnia 11.05.2018 r. i opublikowane na stronie internetowej Zamawiaj ącego w tym 
samym dniu tj. 11.05.2018 r. 
 

Ponadto Zamawiaj ący modyfikuje:  
 
- odpowiedź na pytanie nr 35 w piśmie wyjaśnienia – modyfikacja z dnia 11.05.2018 r., która otrzymuje 
nowe brzmienie: 

 
Pytanie 35 : „dotyczy §10.pkt.1 Prosimy o rezygnację z podania podwykonawców na etapie podpisania 

umowy. Prosimy możliwość dokonywania bieżącego zgłaszania podwykonawców na etapie 
realizacji umowy. Na obecnym etapie Wykonawca nie jest w stanie przywidzieć jakich 
podwykonawców zatrudni do realizacji przedmiotu umowy.” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący, zgodnie z zapisami formularza oferty żąda wskazania przez 
wykonawc ę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy ć podwykonawcom i 
podania przez wykonawc ę firm podwykonawców. Jednocze śnie Zamawiaj ący informuje, że w 
okresie realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna je st zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 
na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo z amówie ń publicznych. 
Bior ąc pod uwag ę powy ższe Zamawiaj ący nie zmienia zapisów §10 pkt.1 istotnych postanow ień 
umowy. 
 
- zapis pkt 10 rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie: 
 

„10. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.” 

 
- zapis pkt 8 rozdziału I specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„8. Zamawiający nie przewiduje: 
− wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy, 
− obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty 

budowlane  
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oraz przewiduje 
− wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy – zgodnie z postanowieniami umowy tj.:  
- wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

określone czynności, w wyznaczonym miejscu, określonym czasie (czas trwania umowy) oraz 
pod kierownictwem tj.: 

pracownicy fizyczni: wykonujący na budowie (określone w Przedmiarach robót - załączniki 1.C.1 – 
1.C.3) proste, nieskomplikowane prace ogólnobudowlane, proste nieskomplikowane 
prace technologiczne i proste nieskomplikowane prace elektryczne i zakresu automatyki, w 
szczególności wykonujących roboty przygotowawcze, ziemne, porządkowe,  związane z 
demontażami,  przekuciami, wykonywaniem sieci, rurociągów i instalacji, wykonaniem prostych 
prac budowlanych typu tynkowanie, malowanie, demontaże, wyburzenia, płytkowanie, brukowanie, 
izolowanie, roboty porządkowe z wyłączeniem osób kierujących budową, nadzoru 
specjalistycznego dostawcy urządzeń, nadzoru montażowego dostawcy silnika spalinowego, 
systemu AKPiA, geodetów, specjalistów ds. rozruchu, uruchomień, pomiarów gwarancyjnych, 
specjalistów z zakresu kogeneracji, kierowników budowy, robót. 

Z uwagi na powyższe zmianie ulega §3 pkt.25 istotnych postanowie ń umowy, który otrzymuje nowe 
brzmienie: 
„25. Z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zamówienia, które noszą znamiona 
stosunku pracy zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy Zamawiający wymaga, 
zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, aby  niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia 
(określone w Przedmiarach robót - załączniki 1.C.1 – 1.C.3) wykonywane w wyznaczonym miejscu, 
określonym czasie (czas trwania umowy) oraz pod kierownictwem wykonywali wyłącznie pracownicy 
zatrudnieni na umowę o pracę tj.: pracownicy fizyczni: wykonujący na budowie (określone w 
Przedmiarach robót - załączniki 1.C.1 – 1.C.3) proste, nieskomplikowane prace 
ogólnobudowlane, proste nieskomplikowane prace technologiczne i proste nieskomplikowane 
prace elektryczne i zakresu automatyki, w szczególności wykonujących roboty przygotowawcze, 
ziemne, porządkowe,  związane z demontażami,  przekuciami, wykonywaniem sieci, rurociągów i 
instalacji, wykonaniem prostych prac budowlanych typu tynkowanie, malowanie, demontaże, 
wyburzenia, płytkowanie, brukowanie, izolowanie, roboty porządkowe z wyłączeniem osób kierujących 
budową, nadzoru specjalistycznego dostawcy urządzeń, nadzoru montażowego dostawcy silnika 
spalinowego, systemu AKPiA, geodetów, specjalistów ds. rozruchu, uruchomień, pomiarów 
gwarancyjnych, specjalistów z zakresu kogeneracji, kierowników budowy, robót.” 
 
- zapis pkt 3.2.2. rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 

„2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
-  wykazanie posiadania dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia (w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców) na sumę 
gwarancyjną minimum 5 000 000,00 zł.” 

 
- odpowiedź na pytanie nr 28 w piśmie wyjaśnienia – modyfikacja z dnia 11.05.2018 r., która otrzymuje 
nowe brzmienie: 

 
Pytanie 28 : „§3 pkt.  Pkt. 26. Prosimy o rezygnacje z następującego zapisu w umowie:  

>>……..10 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
wykaz pracowników, skierowanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę,<< 
Zakres realizacji przedmiotu umowy będzie realizowany przez okres około 7-8 miesięcy, 
dlatego też na etapie przygotowania oferty lub w terminie 10 dni od podpisania umowy nie 
można jednoznacznie przewidzieć wykazu pracowników skierowanych do realizacji 
zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący podtrzymuje zapis §3 pkt. 26 istotnych postanowi eń umowy. 
Jednocze śnie Zamawiaj ący informuje, że w okresie realizacji przedmiotu umowy dopuszcza 
zmiany w wykazie pracowników skierowanych do realiz acji zamówienia z jednoczesnym 
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złożeniem skorygowanej listy pracowników, z zachowaniem  zasad opisanych w istotnych 
postanowieniach umowy. 

 
Z uwagi na dokonane w odpowiedziach na zło żone zapytania liczne zmiany w tre ści 

istotnych postanowie ń umowy, Zamawiaj ący precyzuje, że w poszczególnych paragrafach lub 
ust ępach paragrafów, których tre ść podlegała zmianie wi ęcej, ni ż jeden raz, zmiany dokonane 
modyfikacj ą późniejsz ą deroguj ą zmiany dokonane wcze śniejszymi modyfikacjami. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 25.05.2018 r.  do godziny 10.00 Termin otwarcia ofert ustala si ę 
w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 
 
 
 
 
             
 


