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TT-154/1-PN/20-2015        Rybnik, dnia 20.05.2015 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

roboty ogólnobudowlane w Pawilonie Diagnostyczno-Za biegowym Nr 3, Pawilonie Łó żkowym Nr 5 oraz 
Pawilonie Łó żkowym Nr 7 SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku  (zamówienie: TT-154-PN/20-2015) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.05.2015 r., pod nr 107020-2015 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawc ę zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ż-
szych odpowiedzi.  

 
Pytanie 1:  „SIWZ wielokrotnie odnosi się do dokumentacji projektowej. W zamieszczonych 

dokumentach brak opisu robót, rzutów pomieszczeń przeznaczonych do malowania, 
wymiany płytek ściennych oraz wykładzin PVC. Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe 
zadania oraz poglądowe znaczenie przedmiaru, prosimy o uzupełnienie dokumentów 
o dokumentację rysunkową oraz opisową zadania w celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji wszystkim oferentom.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący  informuje, że z uwagi na prowadzenie robót budowlanych w kilku 
lokalizacjach w pomieszczeniach o ró żnych parametrach technicznych na terenie szpitala, 
wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia na bie żąco ksi ążki obmiarów. Zawarto ść ksi ążki 
obmiarów b ędzie weryfikowana w zakresie ilo ści i rodzaju wykonanych robót w cyklu 
tygodniowym przez inspektora nadzoru – realizacja d o wysoko ści mas zawartych w przedmia-
rach robót (zał ączniki nr 1.C.1; 1.C.2; 1.C.3). Opisy robót szczegó łowo przedstawiaj ą przedmiary 
robót opracowane w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych). W celu wyeliminowania 
wątpliwo ści, zamawiaj ący dopuszcza dokonanie wizji lokalnej na obiektach Szpitala, w których 
będą prowadzone roboty.  
 
 
Pytanie 2:  „W jaki sposób będą oddawane pomieszczenia do malowania ?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący informuje, że prace b ędą prowadzone w czynnych obiektach 
szpitala, w zwi ązku z tym do malowania b ędą przekazywane minimum 3 pomieszczenia i po 
wykonaniu w nich niezb ędnego zakresu robót i odbiorze, b ędą przekazane nast ępne.  
 
 
Pytanie 3:  „Proszę o podanie ilości i wielkości okien, w których należy montować żaluzje okienne.” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący wyja śnia, że żaluzje pionowe z pasów materiałowych (zastosowany 
materiał musi by ć dopuszczony do stosowania w obiektach słu żby zdrowia) o wymiarach 2,30 x 
1,90 m (61sztuk); 1,89 x 1,90 m (1sztuka) b ędą montowane do nadpro ży okiennych. 
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Pytanie 4:  „Czy obecnie wiszą żaluzje, które należy zdemontować – brak w przedmiarach.” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje demonta żu – 
istniej ące żaluzje zostan ą zdemontowane przez zamawiaj ącego we własnym zakresie. 

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

składania ofert ustalony do dnia 22.05.2015 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 11.30 . 
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1. adresat. 
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