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Zamawiający: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  Katowice, dnia 2020-10-05 

Ul. 1 Maja 50 

40-287 Katowice 

tel./fax: 0-32/257-71-08; 0-32/257-74-99;  e-mail: bzp@ue.katowice.pl;  

https://www.ue.katowice.pl/ 

NIP: 634 000 88 25;     REGON: 000001548 

 

Znak sprawy: BZP/011/04010/20 

 

DO WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z ustawą z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 z późn. zm.) - 
zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest:  Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej 
wraz z robotami towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 
3a  

 

 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła prośba  
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań wraz  
z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie 
internetowej, na której SIWZ jest udostępniona. 

 

Pytanie 1 

Czy w związku z publikacją przetargu dot. "Remont łazienek męskich od strony elewacji wschodniej wraz z robotami 
towarzyszącymi w bud. B Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3a" - zgodnie z wejściem w życie 
ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Zamawiający przewiduje wykonanie dostosowań dla 
osób niewidomych i niedowidzących? 

Chciałabym zwrócić uwagę Państwa na - wynikające z przepisów prawa, a zwłaszcza z rządowego programu Dostępność 
Plus - dostosowania, które powinny znaleźć się w każdym obiekcie użyteczności publicznej. 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający przewiduje wykonanie dostosowań dla osób niewidomych i niedowidzących w odrębnych zadaniach 
sukcesywnie dla całego zespołu budynków Uniwersyteckiego Ekonomicznego  w Katowicach.  

 

Pytanie 2 

W pkt.4.1. SIWZ Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 60 dni. W związku z "epidemią"COVID oraz 
przymusowym kierowaniu zdrowych pracowników na kwarantannę, co bezpośrednio przyczynia się do dezorganizacji pracy, 
zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania do 90 dni. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Jeżeli na etapie realizacji robót zajdzie konieczność wydłużenia terminu wykonania zamówienia,  Zamawiający na wniosek 
Wykonawcy może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia uwzględniając zapisy określone w par. 12 
ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2,3,4,6,7 wzoru umowy stanowiącego Formularz nr 8 SIWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 90 dni. 

 
 

Zatwierdził: 

Kanclerz 
Paweł Kadłubiak 
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