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                                                                      Opole, dnia 22.12.2020 r. 

 

Sygnatura postępowania: PN/03/2020 

 

Do: 

Uczestnicy postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), 

zwaną dalej „ustawą”, pn.: Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych 

pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera. 

 

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

dotyczących przedmiotowego postępowania. 

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dostosowań dla osób niewidomych i niedowidzących zgodnie z 

wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696), jako podmiot publiczny zapewnia 

dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub 

racjonalnych usprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast, na podstawie art. 7 ustawy o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w indywidualnych przypadkach zapewnia 

dostęp alternatywny osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w przedmiotowej 

ustawie. 

 

Zgodnie z pkt. 12.6 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie będzie 

wymagać dodatkowego nakładu pracy, w związku z powyższym dotychczasowy termin składania ofert 

pozostaje ten sam, tj.: do dnia 30.12.2020 r. do godziny 10:00, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera  

w Opolu, ul. Krakowska 24, III piętro, pok. 438 - sekretariat. 

 

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA 
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