
 

 

Katowicka Specjalna  

Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Wojewódzka 42 

40 – 026 Katowice 

 

Katowice, 11.10.2021 r.  

 

Wykonawcy, uczestnicy postępowania 

Nr PN 3/2021 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum 

kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach”. 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako Zamawiający działając na 

podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 

ze zm.) zwanej dalej pzp, udziela odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnia treść SWZ 

dotyczące przedmiotowego postępowania.  

Pytanie nr 1  

We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get 

more information about the same.  Considering the geographical constraint of 

personally reviewing the document, I request you to provide us the following details 

before we buy the document: 

1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, 

Bill of Materials required.  

2) Soft Copy of the Tender Document through email. 

3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.  

4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines 

5) Estimated Budget for this Purchase  

6) Any Extension of Bidding Deadline? 

7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes? 
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We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our 

purview. Also we would like to be informed of future tenders from your organization. 

Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do inform us about 

upcoming Projects, Tenders. We will be highly obliged if you can send us your 

complete & latest contact information. This will help us reaching to you faster. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na przesłane zapytanie informujemy, iż zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy  

Prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się 

w języku polskim, w związku z czym Zamawiający prosi o kierowanie wszelkiej 

korespondencji dotyczącej przedmiotowego postępowania w języku polskim.  

Zgodnie z rozdziałem 17 SWZ pkt 1,2 i 3 oraz 5. 

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Środkami komunikacji elektronicznej dopuszczonymi do komunikacji 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą są: 

 Platforma zakupowa funkcjonująca pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/ksse, określana w dalszej treści SWZ 

jako „Platforma”, 

 Poczta e-mail [wyłącznie adres 

e-mail:inwestycja.kssenon@ksse.com.pl] z uwzględnieniem ust. 5 

poniżej (z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie mogą złożyć oferty, 

ani dokumentów stanowiących załączniki do oferty za 

pośrednictwem poczty e-mail pod rygorem odrzucenia oferty 

takiego Wykonawcy). 

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 

ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na Platformie pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

W przypadku braku możliwości przesłania korespondencji przez Platformę z powodu 

jej awarii, Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami przy pomocy poczty 

e-mail (na adres inwestycja.kssenon@ksse.com.pl), przy czym nie dopuszcza się 

składania oferty ani dokumentów stanowiących załączniki do oferty za 

pośrednictwem poczty e-mail pod rygorem odrzucenia oferty takiego 

Wykonawcy. 

https://platformazakupowa.pl/pn/ksse
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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Dokumenty zamówienia (opisujące przedmiot zamówienia) opublikowane zostały na 

stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/511866 i są powszechnie dostępne 

do pobrania. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o informację czy zmienił się zakres rzeczowy do wyceny w stosunku do 

poprzedniej edycji przetargu. Jeśli tak, prosimy o podanie głównych zmian. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1-3 

oraz 15-17 do SWZ jest tożsama z dokumentacją projektową dołączoną do SWZ 

w postępowaniu nr PN2/2021, z zastrzeżeniem wyjaśnień i odpowiedzi udzielonych 

przez Zamawiającego w postępowaniu nr PN2/2021 (zob. załącznik nr 18 do SWZ) 

za wyjątkiem:  

− uzgodnień branżowych PSG Sp. z o.o. znak: 165.761.160094582.7442.2021 

dołączonych do postępowania PN3/2021, (w tym zakresie Zamawiający zwraca 

również Wykonawcom uwagę na postanowienie rozdziału 31 ust. 15 pkt 15.8 

SWZ); 

− decyzji nr 549/21 z dnia 19.08.2021 r. zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta 

Żory o pozwoleniu na budowę nr 207/18 z dnia 30.03.2018 r. 

(sygn. UA-RA.6740.119.2018.AP) oraz zatwierdzającą projekt budowalny 

w zakresie zmian dotyczących wymiarów pylonu informacyjnego i dwóch 

totemów informacyjnych, 

 które zostały zmienione / dodane do dokumentacji projektowej. 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/511866
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