
 

 

 

 

 

  Kraków, 21 lutego 2018 r. 

Informacja  

o zmianie SIWZ 

o zmianie terminu składania ofert 

Zestaw pytań nr 3 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami 

w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja 

zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola 

Szymanowskiego”, ozn. postępowania: ZD.271.1.2018/BZP/POIiS 

 

I. Działając imieniem Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 4 P.z.p. informuję niniejszym o 

dokonaniu zmiany Rozdziału IV ust. 1) SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia, z 

dotychczasowego: 

1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż do 30 września 2018 r. 

od dnia zawarcia umowy (włącznie z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu do 

użytkowania). 

na następujący: 

 

1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie nie dłuższym niż do 31 marca 2019 r. od 

dnia zawarcia umowy (włącznie z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu do 

użytkowania). 

 

II. W związku z przesunięciem terminu wykonania robót do 31 marca 2019 r. zmianie ulegają 

następujące zapisy SIWZ:  

1. Zapis w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 12. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zaznacza, iż zamówienie będzie realizowanie w obiekcie czynnym i użytkowanym. 

Zamawiający będzie regularnie prowadził działalność do 03.06.2018 r. oraz od października 2018 

r. do połowy czerwca 2019 r. w zakresie prób orkiestry i chóru odbywających się w Sali 

Koncertowej i Sali Złotej w dni powszednie od godz. 9:00 do 13:00 oraz koncertów w Sali 

koncertowej i Złotej najczęściej w piątki i soboty, przy czym szczegółowy harmonogram 

programowy zajęć lub wydarzeń kulturalnych (w szczególności koncertów) prowadzonych na 

obiekcie, stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółowy harmonogram programowy zajęć lub 

wydarzeń kulturalnych (w szczególności koncertów) na nowy sezon 2018/2019 zamawiający 

przekaże niezwłocznie po jego zatwierdzeniu tj. z początkiem lipca 2018 r. niemniej jednak 

zasadniczo zamawiający przewiduje następujące działania: 

Koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne, pozostałe – każdy piątek, sobota godz. 18.00-

21.30, Sala koncertowa, 

Koncerty „Smykowe Granie” sobota, niedziela 10.00-17.00, 1 weekend w miesiącu, Sala Złota, 



 

 

Zajęcia „Muzyka języka” sobota, 9.00-12.00, 1x w miesiącu, Sala Złota. 

Ponadto w miesiącach październik, listopad, grudzień 2018 r. i luty, marzec, kwiecień, maj 2019 

r. jeden wskazany tydzień w miesiącu (Sala koncertowa): 

Koncerty dla dzieci poniedziałki, piątki, soboty 9.00-15.00, (oraz 1 próba do tych koncertów ze 

sprzętem multimedialnym w tygodniu poprzedzającym tydzień w którym odbywać się będą 

koncerty, we wskazanym dniu, w godzinach 13.00-22.00, jeśli jest to sobota lub niedziela – to 

od 7.00-16.00), 

Koncerty Musica ars Amanda – w czwartki 18.00 – 21.30, oraz piątki (w godzinach tych samych 

jak pozostałe koncerty). 

Harmonogram może ulec niewielkim zmianom. Zamawiający będzie informował oraz uzgadniał z 

wykonawcą przesunięcie terminu w zakresie godzin lub przesunięcia działań na inny dzień z co 

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Dlatego też Wykonawca organizując roboty musi 

uwzględnić konieczność niezbędnych zabezpieczeń, zapewnienia bezpieczeństwa, bieżącego 

utrzymania czystości w zakresie wykonywanych prac oraz nie może wykonywać żadnych prac 

zakłócających ciszę na Sali Koncertowej, Sali Złotej. W czasie koncertów porządek i cisza (poza 

wskazanymi Salami) muszą być także we foyer, korytarzach, pokojach solistów, garderobach (w 

podziemiach i na I piętrze ), toaletach - na parterze i na I piętrze oraz na klatkach schodowych 

oraz w pomieszczeniach na półpiętrze (antresoli). Zamawiający, z uwagi na krótki okres realizacji 

zamówienia, zaleca co najmniej dwuzmianowy system organizacji i realizacji prac, przy czym 

informuje również, iż w okresie od 04.06.2018 r. do 30.09.2018 r. część obiektu objęta pracami 

modernizacyjnymi będzie oddana w całości Wykonawcy i nie będzie użytkowana przez 

Zamawiającego, poza częścią administracyjną, stanowiącą większość pomieszczeń na II piętrze 

oraz na antresoli ( półpiętro) która będzie czynna i funkcjonalna, dlatego też w tym okresie 

Wykonawca może wprowadzić nawet trzyzmianowy system realizacji prac oraz prowadzić prace 

zakłócające ciszę (głośne).  

Zamawiający w okresie realizacji będzie mógł zorganizować dodatkowe wydarzenia kulturalne tj. 

próby lub koncerty (poza opisanymi wyżej w niniejszym punkcie) lub wynająć sale jedynie po 

konsultacji i za zgodą Wykonawcy.”  

 

2. W przypadku wydarzeń dotyczących nowego sezonu koncertowego 2018 /2019 zapis 

załącznika nr 8 do SIWZ w brzmieniu „Każde wydarzenie o wskazanej godzinie trwa odpowiednio 

w przypadku koncertów: „Smykowe granie”, „Koncertów dla dzieci” oraz „Muzyka języka” do 1,5 

godziny, w przypadku pozostałych wydarzeń do 2,5 godziny. Dodatkowo na godzinę przed 

każdym wydarzeniem powinny być udostępnione Sale oraz pozostałe pomieszczenia tj. foyer, 

korytarze, pokoje solistów, garderoby (w podziemiach i na I piętrze ), toalety - na parterze i na I 

piętrze oraz na klatki schodowe i nie powinny być prowadzone żadne prace remontowe.” 

obowiązuje. 

 

III. W związku z dokonanymi ww. zmianami, na podstawie art. 38 ust. 6 P.z.p., zmianie ulega 

termin składania ofert, z dotychczasowego: 23 lutego 2018 godz. 10:00 

na następujący: 5 marca 2018 godz. 10:00. 

 

Odpowiednio zmianie ulega termin otwarcia ofert na dzień 23 lutego 2018, godz. 10:15. 

 



 

 

IV. Zamawiający informuje, że przewiduje przeprowadzenie dodatkowej wizji lokalnej w celu 

umożliwienia zapoznania się z obiektem potencjalnym wykonawcom. Wizja lokalna odbędzie się 

w dniu 27 lutego o godz. 10:00.  

 

V. Działając imieniem Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 P.z.p. przedstawiam 

niniejszym treść pytań i odpowiedzi do treści SIWZ. 

 

Pytanie 1: 

 

W związku z ukazaniem się w dniu 14.02.2018 projektu budowlanego zamiennego wraz z 

zamienna decyzją pozwolenia na budowę prosimy o informację czy Zamawiający zamierza zwiększyć 

kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania w/w zadania? 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

 

        W informacji z dnia 14.02.2018 r o zmianie SIWZ oraz zmianie terminu składania ofert 

zamieszczono uwagę  cyt: „Zamawiający pragnie podkreślić, że dokumentacja zamienna nie zmienia 

zakresu prac mających być wykonanymi, określonymi w treści dokumentacji projektowej 

wykonawczej ani nie wpływa treść przedmiarów, w tym dotychczas złożonych wyjaśnień i uzupełnień 

do przedmiarów robót.” 

Zamawiający informuje  że nie zamierza zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowania w/w zadania,  gdyż  projekt budowlany zamienny  nie zmienia zakresu oraz 

przedmiaru robót. 

 

Zatwierdził 

Bogdan Tosza 

Dyrektor Naczelny 


