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L.dz. 901/2020        Katowice, dn. 21.12.2020 r. 

 
Dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn.: Wykonanie, 

zainstalowanie i uruchomienie wystawy stałej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w 

Katowicach dla zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności 

kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. 

 

Nr sprawy: SCWiS/5/2020 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące 

ww. zamówienia publicznego oraz zmiana SIWZ 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od 

uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej 

zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytania z dnia 14.12.2020 r. 

 
Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie otworu w ścianie i późniejsze odtworzenie 

ściany, celem wprowadzenia czołgu T-55, znajdują się w zakresie prac wykonawcy w niniejszym 

postępowaniu. 

Odpowiedź: 

Wykonanie otworu w ścianie i późniejsze odtworzenie ściany nie znajdują się w zakresie prac 

wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający dysponuje zgodą wykonawcy budowlanego na wykonanie otworu w 

ścianie i jego późniejsze odtworzenie? Czy lokalizacja tego otworu jest ustalona z wykonawcą 

budowlanym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje zgodą wykonawcy budowlanego, gdyż jest to zadanie właśnie tego 

wykonawcy. Lokalizacja otworu jest ustalona. 

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający posiada zgodę wykonawcy budowlanego na utrzymanie gwarancji 

na jego prace w związku z planowanym wykonaniem otworu? 

Odpowiedź: 

Jak wyżej. Wykonanie otworu jest w zakresie prac wykonawcy budowlanego i taka jak wszystkie tego 

typu prace objęte są gwarancją 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający posiada ekspertyzę wskazującą, że zmniejszenie wagi czołgu T-55 

do 18 ton jest możliwe? Czy Zamawiający posiada listę elementów do wymontowania z czołgu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada ekspertyzy, przed wstawieniem czołgu przygotowana zostanie niezależna 

konstrukcja wsporcza. Zmniejszenie wagi do 18 ton jest możliwe poprzez usunięcie dostatecznej 

liczby elementów czołgu. Zamawiający nie posiada listy elementów do wymontowania z czołgu. 

 

Pytanie 5. Jeśli Zamawiający nie posiada ekspertyzy, to na jakiej podstawie została określona 

nośność posadzki (wzmocnienie) na 18 ton w miejscu, gdzie stanąć ma czołg? 

Odpowiedź: 

Nośność określona została poprzez możliwości techniczne wzmocnienia stropu w miejscu, gdzie 

stanąć ma czołg przez architekta i projektanta konstrukcji stalowych. 



ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI  

           I SOLIDARNOŚCI  

         u l .  Wincentego Pola 38  

             40-596 Katowice     

Śląsk ie  Cent ru m Wo lności  i  So l ida rno ści  je s t  in s ty tu cją  ku l tu ry  prowadzoną  wspóln ie   

przez Samo rząd  Wojewódz twa Ś ląsk iego  oraz  Miasto  Kato wice  

 

t e l . / fax  32  601  21  08 ,  www.scwis .p l ,  emai l :  b iuro@scwis .p l  

 

Pytanie 6. Co wykonawca powinien zrobić z elementami wymontowanymi z czołgu – przekazać 

Zamawiającemu, czy zutylizować? Jeśli zutylizować, to prosimy Zamawiającego o wskazanie czy 

pośród elementów do demontażu znajdują się substancje niebezpieczne lub o szczególnym 

statusie prawnym, których utylizacja jest bardziej kosztowna i wymaga odpowiednich 

pozwoleń? 

Odpowiedź: 

Wymontowane elementy należy przekazać Zamawiającemu. 

 

 


