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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: 

 

Pytanie z dnia 01.12.2020 r. 

 
Pytanie 1.  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie o 30 dni terminu składania ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. Uzasadniając wniosek o wydłużenie terminu składania ofert wskazuję, iż z uwagi na 

pandemię COVID-19 przygotowanie oferty w wyznaczonym terminie staje się niebywale trudne. 

Wykonawca wskazuje, że przygotowanie oferty wymaga koordynacji wielu jednostek i pracowników 

Spółki, co w sytuacjach normalnych odbywa się w jednym czasie na terenie biura. Wobec ograniczeń 

sanitarnych współpraca w Spółce uległa modyfikacji, a spotkania osobiste zostały ograniczone, tym 

samym współpraca i kontakt z potencjalnymi podwykonawcami u których wyceniamy poszczególne 

zakresy potrzebne do skompletowania całościowo oferty. Przygotowanie oferty optymalnie cenowej 

uwzględniającej wszystkie wymogi określone w SIWZ, wymaga wydłużenia terminu ze strony 

Zamawiającego. Pozytywne rozważenie naszego wniosku pozwoli nam na skompletowanie 

odpowiedniej dokumentacji oraz na przygotowanie treści oferty, tak by spełniała wszystkie 

oczekiwania Zamawiającego. Dlatego też prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 

28.01.2021 roku. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert. 

 

 

 

 


