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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.381.030.2020.RB 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

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

nr DZP.381.030.2020.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 2 przy ul. Studenckiej 17 w 

Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” 

 

 

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

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu 

składania ofert. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań 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: 

 

Pytanie1: 

W związku z opublikowaniem przetargu na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania Termomodernizacja i dostosowanie Domu Studenta nr 2  przy ul. Studenckiej 17 w 

Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej (…) -  gdzie Zamawiający określił termin składania oferta 

na 30.12.2020r., niniejszym zwracamy się z uprzejmym wnioskiem o wydłużenie terminu do składania ofert o minimum 

dodatkowe 21 dni. Wskazujemy, iż jest to przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” ,  zakres prac objętych przetargiem 

jest szeroki i wielobranżowy, przygotowanie oferty przetargowej  wymaga znacznych nakładów czasowych, obliczeń, 

sprawdzeń, uzgodnień, itd. Przetarg został ogłoszony w okresie przedświątecznym i z czasu na przygotowanie oferty 

wyłączone zostaną dni świąt Bożego Narodzenia. Obecnie panująca i stale pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna 

skutkuje tym, iż coraz więcej osób choruje czy też przebywa na kwarantannie „domowej”. Skutkuje to tym, iż osoby które 

zaangażowane są w proces przygotowania oferty, z powodu COVID19, nie mogą w nim uczestniczyć (gdy chorują 

ciężko to całkowicie wyłączeni są z pracy, a jeśli przebywają w kwarantannie to nie mogą np. udać się na obiekt). 

 Termin 15 dni na opracowanie i złożenie oferty, jaki został wprowadzony dla tego przetargu, przy sytuacji z jaką obecnie 

mamy do czynienia i skomplikowaniem przetargu - nie pozwala na opracowanie oferty. Prosimy więc o uwzględnienie 

powyższego i zmianę terminu do złożenia oferty o minimum 3 dodatkowe tygodnie.  

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób: 
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Rozdział IX ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć do Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Kancelaria 

Ogólna, pok.17, parter budynku, w terminie do 11.01.2021 r. o godz. 12:30. 

Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021 r. o godz. 13:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61, III p. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia transmisji z czynności otwarcia ofert w sieci Internet. Link 

do transmisji Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, w zakładce niniejszego postępowania 

najpóźniej na 2 dni przed otwarciem ofert. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 

 

POWYŻSZE ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z  

art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                           Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

mgr Agnieszka Maj – Z-ca Kanclerza 

ds. Inwestycji  

i Zarządzania Logistycznego 
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