URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305

Piekary Śląskie, dn. 18.01.2021 r.
BZP.271-88/IG/20
Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej termomodernizacji i modernizacji budynków placówek oświatowych,
dla następujących części przedmiotu zamówienia:
Część 1 – MP nr 10 (Miejskie Przedszkole nr 10),
Część 2 – MP nr 2 (Miejskie Przedszkole nr 2),
Część 3 – MSP nr 11 (Miejska Szkoła Podstawowa nr 11),
Część 4 – MSP nr 9 (Miejska Szkoła Podstawowa nr 9),
Część 5 – MSP nr 15 (Miejska Szkoła Podstawowa nr 15),
w Piekarach Śląskich.
I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniu
11.01.2021 r., wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ i udziela odpowiedzi:
Pytanie:
Proszę o podanie przynajmniej przybliżonych powierzchni użytkowych każdego z obiektów, gdyż ta
wielkość, powierzchnia jest podstawą wyceny prac projektowych i jest niezbędna dla przygotowania
oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający podaje poniżej przybliżone powierzchnie użytkowe obiektów:
Miejskie Przedszkole nr 10 – 782,00 m2
Miejskie Przedszkole nr 2 – 790,00 m2
Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 – 2 964,00 m2
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 – 2 301,00 m2
Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 – 2 600,00 m2
Zamawiający zaznacza równocześnie, że są to wielkości orientacyjne i nie będą podstawą do
wnoszenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.
II Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:
W rozdziale 10
Jest:
1.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej, nie później niż do dnia
05.02.2021r. do godziny 11:30.

2.

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2021 r. o godzinie 12:00 w sali nr 215 w siedzibie
Zamawiającego.

A powinno być:
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1.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej, nie później niż do dnia
08.02.2021r. do godziny 11:30.

2.

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2021 r. o godzinie 12:00 w sali nr 215 w siedzibie
Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ewa Grabiarz
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