
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.36.2020 Gliwice,  21-07-2020 r.

nr kor. UM.668916.2020 

według rozdzielnika

Dotyczy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Ze względu na duży zakres prac do wyceny i wykonania prosi się o przesunięcie
terminu składania oferty na 31.07.2020.
Pytanie nr 2:
Zgodnie z wprowadzoną w Polsce specustawą COVID-19 z dnia 31 marca
2020 r. zwracamy się do Państwa z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert
w powyższym zadaniu do dnia 31.07.2020 r.
Prośbę swą uzasadniamy tym, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną
w kraju utrudnione jest  otrzymanie w krótk im czasie ofert  cenowych
od dostawców i producentów specjalistycznych materiałów i urządzeń
zaprojektowanych dla przedmiotowego zadania.
Pytanie nr 3:
Ze względu na duży zakres robót elektroakustycznych, wentylacyjnych
i  wydłużającym s ię czasem oczekiwania na uzyskanie ofer t  od f i rm
specjalistycznych, a ponadto koniecznością zweryfikowania przedmiarów robót
i  dokumentacj i  projektowej po przeprowadzonej wizj i  lokalnej,  w celu
przygotowania rzetelnej oferty, zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu
składania ofert do końca lipca 2020 r.
Odpowiedź:
Zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 21.07.2020 r. oraz ogłoszeniem o zmianie
ogłoszenia z dnia 21.07.2020 r., Zamawiający przedłużył termin składania ofert
do dnia 10-08-2020 r. do godz. 09:00
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