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Toszek, 07.08.2020 r. 
         
  
dotyczy: postępowania nr 13/PN/DEG/AC/2020 „Dostosowanie budynków „Ł” i „S” Szpitala 

Psychiatrycznego w Toszku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę dźwigu w 
budynku „Ł” oraz budowę szybu windy wraz z jej dostawą i montażem w budynku „S” 
 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytania z dnia 04.08.2020 r. 
 

Pytanie 1: 
Zwracamy się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania. Termin składania i otwarcia ofert 
w niniejszym postępowaniu został wyznaczony na 10.08.2020 r., biorąc pod uwagę termin związania 
ofertą (30 dni), otrzymujemy datę 09.09.2020. Nie uwzględniono czasu na ewentualne przedłużenie 
terminu związania ofertą (60 dni) oraz możliwości odwołania przez wykonawców. Okres oczekiwania na 
komponenty windy wynosi 2 miesiące (w tym czasie zostaną wykonane wszelkie prace budowlane 
związane z szybem), 4 tygodnie montaż windy i 2 tygodnie na zgłoszenie i odbiór przez UDT. W ten 
sposób otrzymujemy datę 21.12.2020, która jest najszybszą możliwą datą realizacji zadania. Termin ten 
został wyliczony wg ścieżki krytycznej i nie uwzględnia żadnych opóźnień, co w obecnej sytuacji na 
świecie wydaje się również niemożliwe. Dodatkowo pragnę przypomnieć, że ten sam przetarg tylko w 
mniejszym zakresie został ogłoszony w podobnym czasie w zeszłym roku i termin realizacji był dużo 
dłuższy ( W zakresie pakietu III: 
- Roboty budowlane: do 15.11.2019 r. Wzmiankowany termin jest równoznaczny z datą wystawienia 
faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia 
- Dostawa i montaż dźwigu: do 30.06.2020 r. Wzmiankowany termin jest równoznaczny z datą 
wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.)   
Teraz zakres został rozszerzony o wymianę drugiego dźwigu i jednocześnie znacznie skrócono termin. 
Wskazany w SIWZ termin jest nierealny. W tym miejscu pragniemy przywołać wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej z 27 kwietnia 2016 r.; sygn. akt KIO 582/16, który jednoznacznie stwierdza, iż ustalany 
przez Zamawiającego termin powinien być realny i umożliwiać wykonawcy wykonanie zadania oraz nie 
może on utrudniać wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom, doprowadzając do sytuacji iż tylko 
jeden z nich (lub ściśle ograniczony krąg) będzie w stanie sprostać postawionym wymaganiom. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zadania. Nowy termin realizacji zostaje 
przesunięty na dzień 30 listopada 2020 r. Jednocześnie zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 
17.08.2020 r. do godz. 9.00.  
 

Pytania z dnia 06.08.2020 r. 
 

Pytanie 1: 
Zamawiający w treści SIWZ określa termin wykonania przedmiotu przetargu do 2020-11-15, dla 
wszystkich prac, tj. budowy szybu windowego, montażu dźwigu szpitalnego i wymiany dźwigu 
szpitalnego. Mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą, ekonomiczną i epidemiczną związaną z 
COVID-19 nie jest możliwe wykonanie prac budowlanych oraz montażowych w zadanym w przetargu 
terminie. W aktualnym stanie możliwe jest dostarczenie dźwigów na miejsce instalacji maksymalnie do 
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2020-12-15. Wszelkie prace związane z demontażem starego i montażem nowych dźwigów możliwe są 
dopiero w I kwartale 2021 r. Czy Zamawiający dokona zmiany terminu określonego w SIWZ i czy 
przeniesie zakończenie wymiany / montażu na 2021-03-31? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zadania. Nowy termin realizacji upływa z dniem 
30 listopada 2020 r. 
 
Pytanie 2: 
Zamawiający w SIWZ w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określa konieczność wykonania 
prac budowlanych polegających na budowie nowego szybu windowego z terminem realizacji 2020-11-
15. Ponieważ firmy dźwigowe nie specjalizują się w budowie szybów, zwracamy się z prośbą o 
wyłączenie zakresu budowlanego związanego z budową szybu windowego z zakresu przetargu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający ze względu na specyfikę zamówienia nie może wyłączyć zakresu budowlanego z 
postępowania. W przypadku wyłączenia zachodzi ryzyko dostarczenia urządzeń dźwigowych, a tym 
samym brak wykonawcy robót budowlanych wiąże się z ryzykiem braku realizacji całego zadania. 
Ponadto dotacja została przyznana dla Szpitala łącznie na całość robót i nie wykonanie któregoś elementu 
spowoduje brak realizacji celu dotacji. Z powyższego powodu Zamawiający nie wyłączy robót 
budowlanych. 
 
Pytanie 3: 
W treści SIWZ i umowy na wykonanie prac, Zamawiający określa maksymalny okres gwarancji na roboty 
budowlane na 120 miesięcy. Okres gwarancji na roboty budowlane jest również przedmiotem punktacji 
stanowiącej podstawę wyłonienia wykonawcy przetargu. Zamawiający nie określa natomiast okresu 
gwarancji na urządzenia wbudowane w nowy i istniejący szyb. Standardowo okres gwarancji na 
urządzania wynosi 24 miesiące. Czy Zamawiający może określić maksymalny oczekiwany okres 
gwarancji na urządzenia?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany kryteriów oceny ofert. Tym samym zmianie ulegną zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 4: 
W treści umowy stanowiącej załącznik do SIWZ Zamawiający w paragrafie 17 zastrzega, że: „Za 
działanie Siły wyższej strony nie będą uznawały istniejącego w dniu zawarcia umowy stanu epidemii, jak 
również stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-COV-2.” Mając na uwadze 
doświadczenia z wiosny roku 2020, gdzie stan epidemiczny w ewidentny sposób ograniczył możliwości 
produkcyjne firm, w skuteczny sposób przerywając ciągłość dostaw surowców i prefabrykatów, 
spowodowane decyzjami poszczególnych rządów Państw Europy w tym Polski.  
Nie jest zatem właściwe oczekiwanie Zamawiającego, że w obliczu przewidywanego zagrożenia 
epidemicznego w okresie jesienno – zimowym tego roku, który niewątpliwie będzie miał konsekwencje 
dla gospodarki polskiej, europejskiej i światowej, Wykonawca w sposób niezakłócony zobowiązany 
będzie do wywiązania się z postanowień umownych bez możliwości przedłużenia terminu realizacji w 
obliczu przyszłych, możliwych zdarzeń.  
Czy Zamawiający zrezygnuje z przytoczonego zapisu ?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyrażą zgodę na wykreślenie zapisu w Projekcie Umowy w § 17 ust. 1 zdanie drugie. 
Tym samym zmianie ulegną zapisy Projektu Umowy. 

 
Z poważaniem: 

 
 Dyrektor 

SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego 
                inż. Erwin Janysek 


