
 

 

 

            

 
 

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  

                                                                                                           zamówienia publicznego  

 
 

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dot: „Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego.” 

Ogłoszonego w BZP pod nr 547382-N-2020 z dnia 2020-06-05 r. 

 

 

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na 

stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

 

1. Pytanie: 

Nawiązując do warunków ww. postępowania przetargowego, a w szczególności terminu wykonania zamówienia 

(tj. do 30.11.2020) wnosimy o dokonanie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia (SIWZ). 

Powodem złożenia niniejszego wniosku jest występowanie wydarzeń nieprzewidywalnych i nagłych, 

niemożliwych do przewidzenia w dniu złożenia oferty lub podpisania umowy tj. trwającej epidemii koronawirusa 

SARS-CoV-2, a tym samym wystąpienie przesłanki „siły wyższej”. Naszym zdaniem termin realizacji umowy, 

zaproponowany przez Zamawiającego w SIWZ jest zbyt krótki i tym samym niemożliwy do zrealizowania. 

W chwili obecnej nie możemy przewidzieć sytuacji niezależnej od nas, która może mieć wpływ na czas realizacji 

umowy np. ponowne wstrzymanie prac u Zamawiającego, lub obowiązek poddania się kwarantannie wszystkich 

pracowników realizujących ww. umowę. 

W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu realizacji umowy. Proponowany 

termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy tj. do 30.04.2021 roku. 

 

 
 

Nr postępowania: ZP/07/MGW/2020 

L.dz. 2225/BŻ/MGW/2020                                                                                   Zabrze, 19.06.2020 r. 



 

 
 

      

     Odpowiedź: 

Zamawiający w treści SIWZ określił okoliczności umożliwiające zmianę terminu realizacji umowy po jej 

podpisaniu. Podstawą do zmiany umowy w tym zakresie są w szczególności opóźnienia wynikłe z okoliczności 

opisanych w par. 3 wzoru Umowy (część V SIWZ.) 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian proponowanych przez Wykonawcę  w Specyfikacji 

Istotnych warunków zamówienia. 

 

 

           Zamawiający jednocześnie informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 

24.06.2020 r. 

 

W związku z powyższym zmienia się zapisy części I SIWZ w następujący sposób : 

 w punkcie 20.1 

Jest : 

          Oferta musi być złożona w: 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 47 

najpóźniej do dnia 22.06.2020 r. do godz.10:00 

Powinno być: 

          Oferta musi być złożona w: 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 47 

najpóźniej do dnia 24.06.2020 r. do godz. 09:00 

 w punkcie 20.3 

Jest : 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2020 r. o godz.10:15 w: 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 47 

Powinno być :  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2020 r. o godz. 09:15 w: 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

Dział Zamówień Publicznych 



 

 
 

ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, Sekretariat pok. 47 

 

            Zmiana treści SIWZ jest dla Wykonawców wiążąca i stanowi jej integralną część.   

 

 

                                                                                                                               

       ZATWIERDZAM:                                                                                                                                                                     

Muzeum Górnictwa Węglowego 

                                                                                                                                                           w  Zabrzu 

                                                            Dyrektor : 

                                                                                                                                                    Bartłomiej Szewczyk      

 


