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Dotyczy: postępowania przetargowego nr 1/2020/RB „Budowa budynku mieszkalno-

usługowego wielorodzinnego na terenie działki 5573/64 położonej w Tychach przy skrzyżowaniu 

al. Bielskiej i al. Jana Pawła II.” 

 

 

 Zamawiającego działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019.1843.), dalej Pzp dokonuje 

zmiany treści SIWZ w zakresie załącznika nr 4 i nr 5 w następującym zakresie: 

1) Skorygowano położenie ław fundamentowych ścian zewnętrznych kondygnacji 

podziemnej (ścian oporowych) oraz stóp fundamentowych usuwając rozbieżności 

pomiędzy opracowaniem konstrukcji a architektury. 

2) Skorygowano fundament ściany zewnętrznej garażu podziemnego (ściany oporowej) 

wzdłuż granicy z działką sąsiednią, który cofnięto o ok. 50 cm od granicy działki. 

3) Skorygowano przebieg ściany zewnętrznej garażu podziemnego usuwając rozbieżności 

pomiędzy opracowaniem konstrukcji a architektury. 

4) Skorygowano położenie 2 par słupów konstrukcyjnych w garażu podziemnym, usuwając 

rozbieżności pomiędzy opracowaniem konstrukcji a architektury. 

5) W części konstrukcyjnej wydano otworowanie stropów pomiędzy kondygnacją -1 

a parterem koniecznych dla prowadzenia instalacji wentylacji oraz oddymiania. 

6) Wrysowano otwory pod studnię schładzającą oraz separator koalescencyjny umieszczone 

w garażu podziemnym. 

7) W części konstrukcyjnej wydano brakujące otworowanie stropów pomiędzy kondygnacją 

parteru a dachem koniecznych dla prowadzenia instalacji. 

8) Skorygowano wielkości słupów oraz belek konstrukcyjnych kondygnacji parteru, 

usuwając rozbieżności pomiędzy opracowaniem konstrukcji a architektury. 

9) Wrysowano oraz opisano otworowanie w ścianach parteru konieczne do 

przeprowadzenia instalacji wentylacji. 

10) Wrysowano nadproże dla otworów w ścianach zewnętrznych parteru koniecznych dla 

instalacji oddymiania. 

11) Skorygowano rozbieżności pomiędzy rzutem a elewacją w ilości drzwi w zewnętrznej 

fasadzie aluminiowej. 



 

  

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy | tel. 32 227 03 70, fax. 32 219 00 20, e-mail: sekretariat@ttbs.tychy.pl  
BOŚ S.A. Oddział w Bielsku-Białej nr 45 1540 1261 2010 7246 9749 0001 

NIP: 646-23-12-814, KRS: 0000037223 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Kapitał zakładowy: 90.419.500 zł 

12) Skorygowano wielkość bramy garażowej w zestawieniu, usuwając rozbieżności 

pomiędzy rzutem a zestawieniem. 

13) Skorygowano zestawienie okien w budynku, usuwając rozbieżności pomiędzy rzutami 

a zestawieniem. 

14) Wrysowano oraz opisano zabezpieczenia dylatacji poziomych i pionowych budynku. 

15) Skorygowano graficznie rysunki poprawiając ich ogólną czytelność i szczegółowość, 

poprawiając wymiarowanie oraz dodając brakujące linie wymiarowe. 

 

Załączniki: 

1) Architektura (rysunek nr AW.03., AW.04., AW.05., AW.14., AW.15., AW.16., AW.17., 

AW.18., AW.19. AW. 20.), 

2) Konstrukcja (rysunek nr K_100, K_222, K_223, K_224, K_225), 

3) Przedmiar (Architektura i Konstrukcja). 

 

Zamawiający informuje, że upłynął termin określony w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Zamawiający przypomina, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 

został wyznaczony do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00. 

 

 

 

Daria Szczepańska 

Prezes Zarządu Tyskiego TBS Sp. z o. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Artur Wyżkiewicz. 


