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 TYSKA FUNDACJA PROMOCJI KULTURY                        

                                                                                        I TURYSTYKI BROWAR OBYWATELSKI    
                                                                                                                                ul. Browarowa 7 
                                                                                                                                    43-100 Tychy 

 

W związku z otrzymaniem w dniu 27.12.2018 r. pytań do treści SIWZ dla postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego ogłoszonego w dniu 20.12.2018 roku, Zamawiający podaje ich treść oraz udziela 

poniższych odpowiedzi:  

 

Pytanie 1 (27.12.2018). Proszę o ustalenie terminu wizji lokalnej na obiekcie. 

Odpowiedź 1.  

Obiekt dawnej warzelni jest dostępny dla oferentów i innych zainteresowanych zwiedzaniem tak jak inne 

dostępne turystycznie obiekty Browaru Obywatelskiego w godzinach 8.00 – 16.00.  

Ze względu na stan obiektu i jego wyłączenie z użytkowania należy wejść do obiektu z portierem, który 

otworzy i zamknie obiekt. 

 

Pytanie 2.  (27.12.2018) 

Z uwagi na bardzo obszerny zakres wyceny, jak również termin w którym został ogłoszony przetarg - 

bezpośrednio przed okresem Świąteczno-Noworocznym, kiedy większość firm nie pracuje i nie jest 

możliwe uzyskanie specjalistycznych wycen, a tym samym złożenie Państwu wiarygodnej oferty prosimy 

o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie. 

Z pewnością wpłynie to korzystnie na cenę oraz konkurencyjność w postępowaniu, tak ważną w 

zamówieniu z udziałem z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 

 

Odpowiedź 2. 

Ze względu na bardzo napięty harmonogram projektu (koniec prac w grudniu 2019) nie jest możliwe 

przedłużenie postępowania o 2 tygodnie.  

 

Pytanie 3. SIWZ; Dział V Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia (27.12.2018):  

2.1)  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: 

 

- 3 (trzy) roboty budowlane o łącznej wartości 16 000 000,00 zł brutto – polegające na budowie lub 

przebudowie lub rozbudowie lub nadbudowie lub remoncie budynku o powierzchni całkowitej minimum 

1600 m2 każda, wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w obrębie historycznego układu 

urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego wpisanego do wojewódzkiego 

rejestru zabytków. 
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Wykonawca wnosi o zniesienie wymogu realizacji robót w zakresie powierzchni całkowitej minimum 

1600m2 każda. 

 

Odpowiedź 3. 

Intencją Zamawiającego było, aby warunek, o jakim mowa w ww. pytaniu, wykazywał doświadczenie w 

realizacji zabytku (lub zabytków) proporcjonalne pod względem wielkości do przedmiotu zamówienia i  

wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. zabytku rejestrowego o powierzchni zbliżonej do 

przedmiotu zamówienia. 

Stawiając warunek Zamawiający dał oferentom możliwość sumowania wartości zrealizowanych prac przy 

zabytku rejestrowym, ale warunek proporcjonalności 1600 m2 przy ponad 2200 m2 powierzchni obiektu 

warzelni pozostaje utrzymany.  

 

 

   

Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski  

Tychy, 28.12.2018 

 

 

     


