Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Holding spółka komandytowo-akcyjna
ul. Opolska 22
40-084 Katowice

W związku z otrzymaniem w dniu 28.02.2019 r., w dniu 01.03.2019 r. oraz w dniu 05.03.2019 r. pytań do
treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku,
Zamawiający podaje ich treść1 oraz udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1. (28.02.2019) – – część 1 z zadanych pytań w dniu 28.02.2019
Z uwagi na stopień skomplikowania zadania, konieczność analizy prac konserwatorskich wnosimy o
wydłużenie terminu składania ofert do 29-03-2019 r.
Odpowiedź 1. (05.03.2019)
W związku z harmonogramem realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020
dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert w SIWZ oraz ogłoszeniu postępowania w
ograniczonym zakresie na dzień 19.03.2019 r.
Zamawiający zwraca ponadto uwagę, iż postępowanie ogłoszono w dniu 1.02.2019 r.

Pytanie 2. (01.03.2019)
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Powodem jest późny wpływ
zapytania Inwestora do potencjalnego Generalnego Wykonawcy.
Wyrażam chęć wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym i w związku z tym proszę o przesunięcie
terminu składania ofert na dzień 22.03.2019 r. co pozwoli mi na przygotowanie rzetelnej oferty
przetargowej.
Odpowiedź 2. (05.03.2019)
W związku z harmonogramem realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020
dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert w SIWZ oraz ogłoszeniu postępowania w
ograniczonym zakresie na dzień 19.03.2019 r.
Zamawiający zwraca ponadto uwagę, iż postępowanie ogłoszono w dniu 1.02.2019 r.

Pytanie 3. (01.03.2019)
W związku z planowanym przystąpieniem do przetargu na zadanie pn.: "Rewitalizacja Starego Dworca w
Katowicach - etap I. Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum
Katowic." zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z
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kwoty 10% ceny całkowitej oferty podanej w formularzu ofertowym na 5%.
Odpowiedź 3. (05.03.2019)
Utrzymuje się warunek zawarty w SIWZ i jego załącznikach w zakresie powyższego pytania/ wniosku.

Pytanie 4. (05.03.2019) – część 1 z zadanych pytań w dniu 05.03.2019
Prosimy o wyjaśnienia:
Czy Zamawiający zaakceptuje 60 miesięczny okres gwarancji usterek? Ubezpieczyciele nie zgadzają się
na dłuższe okresy gwarancyjne.
Wymagany okres gwarancyjny na konstrukcję i dach jest zupełnie nieosiągalny na rynku
ubezpieczeniowym.
Odpowiedź 4. (05.03.2019)
Wymagania odnośnie gwarancji wskazany w ramach dokumentacji postępowania w odniesieniu do
kryteriów oceny ofert, a w ślad za tym w dokumentach dołączanych do umowy z wykonawcą pozostaje
bez zmian.
Podyktowane to jest dbałością o jakość wykonania robót, szczególnie w kontekście zapewnienia trwałości
technicznej związanej z znaczącym wkładem RPO WSL 2014-2020 w finansowaniu przedsięwzięcia.

Zamawiający ponadto informuje, iż w związku z szeregiem obszernych pytań z dnia 28.02.2019 r. (cz. 2),
04.03.2019 r. oraz 05.03.2019 r. (cz. 2), odpowiedzi na nie zostaną opublikowane niezwłocznie w sposób
dotychczasowy, tj. na stronie Zamawiającego oraz Bazy Konkurencyjności.
Z tego też względu zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert, jak w zakresie pytań 1 i 2, jak wyżej.
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