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ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 3 

 

 

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

nr DZP.381.022.2020.RB o wartości zamówienia poniżej 5 350 000 € p.n.: „Przebudowa obiektów 

sportowych w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9 – Etap I” 

 

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania 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.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Zamawiający postanowił udzielić następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o usunięcie wymagania str 42 dokumentacji PW Inst Elektryczne (w załączeniu) „Wymaga się aby dostarczone 

oprogramowanie działało w technologii WEB tj. obsługa z poziomu przeglądarki internetowej."  

Zapis ten dyskryminuje wykonawców oferujących oprogramowanie działające w technologiach innych niż WEB, przy 

braku jakiegokolwiek uzasadnienia dla takiego ograniczenia. Aplikacje o innej technologii np. WPF, WinForms 

zapewniają spełnienie wszystkich wymagań funkcjonalnych opisanych w dokumentacji technicznej. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyjaśnia, iż PW Inst. Elektryczne stanowi załącznik w dokumentacji postępowania zamieszczonej pod 

linkiem: https://uniwersytetslaski-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/artur_baran_o365_us_edu_pl/EmK71wB8IA5Mv-

6Boq5-I2kBZ1pe2rWrjBnsZV_eUYSmpQ?e=WlmQdG. 

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

zamówienia poprzez jej doprecyzowanie: 

Dopuszcza się  wykonanie systemu ESOK zarządzanego w oparciu o dowolny protokół z zastrzeżeniem, że rozwiązanie 

inne niż wskazane w projekcie nie może zmniejszać funkcjonalności systemu wskazanych w opisie technicznym. 

Technologia WEB pozwala na uruchamianie systemu na dowolnym urządzeniu z przeglądarka internetową, inne 

technologie  np. WPF, WinForm wymagają zainstalowania dodatkowego oprogramowania. Zgodnie z wzorem umowy 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ koszt dostawy i udzielenie bezpłatnej, dożywotniej (tj. nieograniczonej czasowo) 

licencji na zabudowane oprogramowanie ponosi Wykonawca. 
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Pytanie 2: 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 1. 2) ppkt. b) przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację budynku 

oznaczonego na rysunku PZT1 jako numer 4. 

 

Odpowiedź 2: 

Budynek oznaczony na rysunku PZT1 jako numer 4 jest wyłączony z zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy w tym zakresie w sposób 

następujący: 

 

rozdz. II, ust. 1, pkt 2, lit. b) tiret pierwsze SIWZ, w brzmieniu:  

„ - budową/przebudową/termomodernizacją/remontem obiektów budowlanych lub ich części, w tym oznaczonych na 

rysunku PZT1 numerami od 1 do 10 (z wyłączeniem nr 2)”. 

 

otrzymuje brzmienie: 

„ - budową/przebudową/termomodernizacją/remontem obiektów budowlanych lub ich części, w tym oznaczonych na 

rysunku PZT1 numerami od 1 do 10 (z wyłączeniem nr 2 i 4)”. 

 

§1 ust. 2 pkt 2) lit. a) wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), w brzmieniu:   

a) „budową/przebudową/termomodernizacją/remontem obiektów budowlanych lub ich części, w tym oznaczonych na 

rysunku PZT1 numerami od 1 do 10  (z wyłączeniem nr 2)” 

 

otrzymuje brzmienie: 

a) „budową/przebudową/termomodernizacją/remontem obiektów budowlanych lub ich części, w tym oznaczonych na 

rysunku PZT1 numerami od 1 do 10  (z wyłączeniem nr 2 i 4)” 

 

Powyższa zmiana jest wiążąca dla całej dokumentacji przedmiotowego postępowania. 

 

 

 

Jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w 

sposób następujący: 

 

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 14.09.2020r. do godz. 11:30. 

 

Rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2020 r. o godz. 12:00 w Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12, 

40-007 Katowice, sala nr 61, III piętro (budynek Rektoratu). 
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POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

 

                   mgr Artur Baran                                                                                         mgr Aneta Szturc-Krawczyk 

 

 
 

 

   Kierownik Działu Zamówień Publicznych: 

 

  mgr Łukasz Motyka 

 

      Zatwierdzam: 

Z-ca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego  

 
   mgr Agnieszka Maj 


