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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: modyfikacji SIWZ i odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na
renowację zespołu parkowo – pałacowego w Żorach – Baranowicach – Etap I.
Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) zwanej dalej ustawą pzp
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ oraz przesyła odpowiedzi na pytania
Wykonawców.
Pytanie 1: Dot. pozycji 424 kosztorys budowlany. Prosimy o podanie rysunków i wzorów
płytek lub zdjęć oraz parametrów technicznych jakie mają spełniać płytki w tej pozycji.
Odpowiedź: Poz. 424 z zaktualizowanego 06.02.2020 r. przedmiaru robót dotyczy licowania
ścian płytkami o wym. 15x15 cm. Należy wycenić płytki o parametrach technicznych dla
współczesnych typowych płytek ściennych. Wzór płytek ma imitować płytki historyczne.
Kolory i wzory płytek oraz ich sposób ułożenia będzie podlegał akceptacji przez Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z tego też względu zgodnie z opisem w pozycji
przedmiarowej, należy zastosować współczynniki zwiększające do robocizny o wielkościach
zgodnych z zasadami przedmiarowania.
Pytanie 2: Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty do w/w postępowania zwraca się do
Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Powodem jest długi okres
oczekiwania na szczegółową wycenę robót i materiałów przez producentów i
podwykonawców związaną z okresem chorobowym pracowników. W związku z powyższym
prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 5 dni roboczych tj. do dnia 10.03.2020 r. co
umożliwi nam rzetelne przygotowanie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie składania i otwarcia ofert do dnia
09.03.2020 r.
W związku z wnioskiem Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu
składania i otwarcia ofert, w związku z czym, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.
stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.
1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie zmiany terminu składania i
otwarcia ofert:
- termin składania ofert: 09.03.2020 r. do godz. 12:00
- termin otwarcia ofert: 09.03.2020 r. o godz. 12:30.
Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Przypominam o wniesieniu wadium ważnego przez okres związania ofertą, czyli
od 09.03.2020 r. przez okres 60 dni.
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