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                                                                           Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

                                                                                                     Holding spółka komandytowo-akcyjna 

                                                                                                                                             ul. Opolska 22 
 
                                                                                                                                          40-084 Katowice                                                                                                                                                                                                                                        

 

ZMIANA SIWZ 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 19.02.2019 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie 

postępowania konkurencyjnego (przetargu nieograniczonego) ogłoszonego w dniu 01.02.2019 roku, a 

także publikacją w dniu 22.02.2019 odpowiedzi, Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ w poniższym 

zakresie:  

 

I. Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

 

 

W zakresie ust 5.1. pkt 2.2. w zakresie wymagań dla kierownika prac konserwatorskich 

 

BYŁO: 
 

- Kierownika prac konserwatorskich – tj. 1 osobą posiadającą kwalifikacje wskazane w art. 37a ust.1 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. Z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.), oraz w 

zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych; 

 

JEST: 

- Kierownika prac konserwatorskich – tj. 1 osobą posiadającą kwalifikacje wskazane w art. 37a ust.1 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. Z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.), 

spełniająca wymogi określone w Pozwoleniu nr 1536/2017 z dnia 19.07.2017 na prowadzenie prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, robót budowlanych, przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, wydanego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Katowicach.  

 

II. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT – strony 13 SIWZ 
 
BYŁO: 
 
Oferty należy składać w sekretariacie ekonomicznym Zamawiającego tj. Maksimum spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna, ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice 
(pokój 117) nie później niż do godziny 9:00 dnia 06.03.2019r. 
 
 
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 
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Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.  
Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 
Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Holding spółka komandytowo-akcyjna 
ul. Żelazna 11  

40-851 Katowice 
 

I dostarczona na adres sekretariatu ekonomicznym Zamawiającego, ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice, 
piętro 1, pok. 117 oraz oznakowana następująco: 

OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  P.N. 

„Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I.                                        
Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum 

Katowic” 

 
Nie otwierać przed godz. 9:15 dnia 06.03.2019r.  

 
oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 
 

 

JEST: 

 

Oferty należy składać w sekretariacie ekonomicznym Zamawiającego tj. Maksimum spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna, ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice 
(pokój 117) nie później niż do godziny 9:00 dnia 12.03.2019r. 
 
 
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT 

 
Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu.  
Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 
Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Holding spółka komandytowo-akcyjna 
ul. Żelazna 11  

40-851 Katowice 
 

I dostarczona na adres sekretariatu ekonomicznym Zamawiającego, ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice, 
piętro 1, pok. 117 oraz oznakowana następująco: 

OFERTA  W  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  P.N. 

„Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – etap I.                                        
Nowa przestrzeń na cele rozwoju społeczno-gospodarczego ścisłego centrum 

Katowic” 

 
Nie otwierać przed godz. 9:15 dnia 12.03.2019r.  

 
oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta. 
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OTWARCIE OFERT – strona 14 SIWZ 
 
BYŁO: 
 
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.03.2019r. o godzinie 9:15 w Sali konferencyjnej obok 
sekretariatu ekonomicznego Zamawiającego ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice – pokój 118. 

 

JEST: 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.03.2019r. o godzinie 9:15 w Sali konferencyjnej obok 
sekretariatu ekonomicznego Zamawiającego ul. Żelazna 11, 40-851 Katowice – pokój 118. 

 

 

III. W zakresie zmiany opisu przedmiotu zamówienia zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ – 

       Dokumentacja w zakresie przedmiarów robót. 

  

 
Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna – następuje: 

• Uzupełnienie o zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej do renowacji 

• Zmiana przedmiaru robót budowlanych 
 

 

Przedmiotowe przedmiar i zestawienia Zamawiający udostępnia pod nazwą: 
  
Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja uzupełniona 2 (uzupełnione przedmiary + zestawienie 
stolarki do renowacji) 
 

 

 

 

 

 

Maksimum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Holding spółka komandytowo-akcyjna 

Katowice, 22.02.2019r. 

 

 

     


