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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.381.027.2020.RB 

 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ III 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr DZP.381.027.2020.RB o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n.Opracowanie dokumentacji 

projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 7 do obowiązujących przepisów 

ochrony przeciwpożarowej” oraz budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), jeśli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ, wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38   ust. 1 ustawy 

Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ponieważ Zamawiający postanowił 

odpowiedzieć na pytanie Wykonawcy, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa 

(2) dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytania wraz z 

wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej 

stronie. 

Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na terenie Domu Studenckiego 7, w Katowicach , w celu prawidłowej 

kalkulacji oferty. Jeżeli byłaby możliwość bardzo prosilibyśmy o termin 13.11.2020 r. lub 16.11.2020 r. między 8-14 

zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Odpowiedź 1: 

Zgodnie z rozdziałem II ust. 13 SIWZ, Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy, którego 

dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji pomocnych przy sporządzeniu oferty. Na wniosek Wykonawcy, 

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w dni robocze, w godz.: 08:00-14:00, po wcześniejszym ustaleniu 

terminu z: p. Anną Zydroń, Markiem Sonnenfeld, tel.:  32 358 66 07.  

Jednocześnie Zamawiający, w celu przyspieszenia i ułatwienia ustalenia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej, 

wyznacza koordynatora tych czynności w osobie p. Leszka Wojdyły, dostępnego pod numerem telefonu 506 212 896. 
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POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                           Przewodniczący Komisji Przetargowej: 
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