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1.O. 1. 20.05.2022 OPZ - Zał. nr 6
Zwracamy się z prośbą o przekazanie w wersji EXCEL "Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych". Znacznie ułatwi to pracę nad przygotowaniem oferty.

Tabela elementów rozliczeniowych zostanie przesłana wkrótce. 25.05.2022

2.O. 2. 20.05.2022 SWZ - Zał. nr 1

Czy Zmawiający zaakceptuje polisę obrotową z sumą gwarancyjną 4 mln EUR 
na zdarzenie plus polisę nadwyżkową Master Cover z sumą gwarancyjną 40 
mln EUR?

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące polisy OC dla Wykonawcy 
określone w Załączniku nr 1 do Umowy (w tym wymóg polisy dedykowanej).

25.05.2022

3.O. 3. 27.05.2022 SWZ - Zał. nr 1

Uprzejmie prosimy o weryfikację zapisu, który wskazuje, że jedyną osobą 
uprawnioną do otrzymania odszkodowania z polisy CAR będzie Zamawiający. 
Uprzejmie wyjaśniamy i podkreślamy, iż głównym celem ubezpieczenia CAR 
jest obniżenie ryzyka niezrealizowania inwestycji i zapewnienie ciągłości 
realizacji prac poprzez przejęcie przez ubezpieczyciela ryzy określonym polisą 
i kompensata/sfinansowanie całego katalogu szkód i kosztów likwidacji z nimi 
związanych podmiotowi, który poniósł i udokumentował koszty poniesione w 
związku z szkodą. 
Zamawiający, występując w polisie CAR jako współubezpieczony, ma pełne 
prawa do pozyskania odszkodowania w sytuacji, w której poniesie koszty 
związane ze szkodą.

W trakcie ustalania z Inwestorem. 03.06.2022

4.O. 4. 27.05.2022 SWZ - Zał. nr 1

Prosimy o weryfikację zapisu dotyczącego okresu ubezpieczenia w zakresie 
polisy CAR do daty podpisania protokołu odbioru końcowego 
uwzględniającego wady. Jednocześnie wyjaśniamy, że w okresie usuwania 
wad i usterek obowiązywać będą klauzule gwarancyjne w polisie CAR. Polisa 
CAR obejmować będzie jedynie szkody związane z pracami budowlanymi 
objętymi umową i - mimo jej obowiązywania do momentu podpisania odbioru 
końcowego bez wad -nie będzie obejmowała szkód związanych z eksploatacją 
budynku.

W trakcie ustalania z Inwestorem. 03.06.2022

5.O. 5. 31.05.2022

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dysponuje już Pozwoleniem na 
Budowę? Kiedy Zamawiajacy planuje rozpocząć Inwestycję? Jaki założyć start 
Inwestycji w harmonogramie prac?

Wniosek o wydanie PnB został złożony w urzędzie w dniu 31.03.2022. Inwestor 
oczekuje na uzyskanie decyzji administracyjnej.
Rozpoczęcie robót jest planowane w III kwartale 2022/wrzesień 2022.

03.06.2022

6.O. 6. 31.05.2022

Czy Zamawiający dopuszcza, że na czas prowadzenia prac budowlanych, 
działalnosć hotelu będzie zawieszona? Głównie chodzi o część związaną z 
użytkowaniem pokoi hotelowych.

Zgodnie z opisem SWZ należy załozyc realizacje robót przy jednoczesnej 
eksploatacji Hotelu na potrzeby gości oraz w powiazaniu z założeniami 
opisanymi w etapowaniu robót: opis + schematy.

03.06.2022

7.O. 7. 31.05.2022

Termin złożenia oferty poprzedza tydzień ze świętem kościelnym "Boże Ciało". 
Już dzisiaj mamy sygnał, że we wspomnianym tygodniu sporo osób i firm 
zaplanowała urlopy. Stąd pozyskanie ofert od podwykonawców jest mocno 
utrudnione. Dodatkowo, zgodnie z wymogami korporacyjnymi, oferta winna 
być przygotowana w stopniu mocno zaawansowanym na tydzień przed 
planowaną datą złożenia oferty do Zamawiającego. Stąd zwracamy się do 
Państwa o zmianę terminu złożenia oferty z dnia 20 czerwca 2022 na dzień 27 
czerwca 2022.

Termin składana ofert został zmieniony na 27.06.2022 r. do godz. 14:00. 03.06.2022

8.O. 8. 31.05.2022

Ponaglamy prośbę związaną z przekazaniem w wersji EXCEL "Tabeli 
Elementów Rozliczeniowych". Znacznie ułatwi to pracę nad przygotowaniem 
oferty.

Tabela elementów rozliczeniowych została przesłana dnia 01.06.2022 r. 
Plik o nazwie: 2022.06.01_przebudowa budynku hotelowego_KATOWICE - ZZK - 
Formularz Ofertowy 

03.06.2022

Ogólne - sprawy organizacyjne, główne wytyczne do sporządznia oferty, terminy 


