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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

do postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – 

drugie postępowanie” 

 
 
Szanowni Państwo, 
Zamawiający informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym, ogłoszonym na postawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. 
Towarowej 1 w Tychach – drugie postępowanie”” do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów i zmianę 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Poniżej przedstawiamy pytania oraz stanowisko Zamawiającego.  

 

Pytanie 1 
Prosimy o informację w jakim standardzie ma być wykonane tymczasowe ogrodzenie placu budowy – pełne czy 
ażurowe. 
Odpowiedź 
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie tymczasowego pełnego oraz ażurowego ogrodzenia placu budowy. 
Pytanie 2 
Z zakresu przedmiotu zamówienia wyłączono rozbiórki obiektów występujących w miejscu projektowanego nowego 
układu drogowego oraz uzbrojenia terenu, tj. rozbiórki następujących obiektów: 
- Budynek farb i lakierów (1) 
- Budynek magazynowy (3) 
- Czerpnia przy magazynie farb i lakierów (F) + kanał podziemny czerpni 
- Zbiornik oleju (L) 
- Kontener przy budynku podstacji prądu stałego (f) 
- Zbiornik koło garażu (O) 
- Czerpnia przy stacji trafo (E) + kanał podziemny czerpni 
- Czerpnia przy budynku warsztatowym (G) + kanał podziemny czerpni 
- Studnia wodomierzowa (M) 
- Zbiornik ppoż. (H) 
- Ogrodzenie w rejonie istniejącego zbiornika ppoż. (H) 
Prosimy o potwierdzenie, że w/w kolidujące obiekty będą usunięte przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
Odpowiedź 
Zamawiający informuje że w/w obiekty będą usunięte przez Zamawiającego w sposób nie kolidujący z pracami 
zgodnie z harmonogramem ustalonym z wykonawcą. 



 

 

Pytanie 3 
Prosimy o wyjaśnienie czy obiekt 1d Hall z klatką schodową do budynku jest w zakresie Wykonawcy? Na PZT 
obiekt 1d jest zakreślony jako „zakres, który nie jest objęty przedmiotem zamówienia”, zaś na poszczególnych 
rysunkach – przykładowo rys. A/01/01 Rzut parteru hali naprawy- obiekt jest przewidziany jako przedmiot 
zamówienia. 
Odpowiedź 
Obiekt 1d Hall z klatką schodową i pionem windowym znajduje się w zakresie przedmiotu zamówienia. 
Pytanie 4 
Bramy – ilość bram z rzutu hali naprawy jest niezgodna z ilościami przedstawionymi w zestawieniu bram. Prosimy 
o odniesienie się do powyższego. 
Odpowiedź 
Należy przyjąć ilość bram z rzutu hali dla zakresu objętego zamówieniem. W zakres nie wchodzi brama 
nierealizowanej stacji diagnostycznej i lakierni. 
Pytanie 5 
Czy w zakresie opracowania pozostają fasady szklane systemowe Fs4/01 na elewacji północnej? Zgodnie z 
rysunkiem zestawienie fasad A/01/29, fasady zostały wyjęte z zakresu, natomiast są one uwzględnione jako 
przedmiot zamówienia na rysunkach elewacji północnej oraz na rzucie parteru hali -  dodatkowo ich ilość wynosi 7 
a nie jak w zestawieniu 4 sztuki. 
Odpowiedź 
W zakres zamówienia wchodzą fasady szklane Fs4/01 na elewacji północnej budynku hali w ilości 7 sztuk. 
Pytanie 6 
Prosimy o wskazanie czy w zakresie opracowania pozostają drzwi wewnętrzne Dw3/01? Zgodnie z rzutem parteru 
pozostają one przedmiotem zamówienia, natomiast w zestawie rys. A/01/32a są one wyjęte z zakresu. 
Odpowiedź 
Drzwi wewnętrzne Dw3/01 należy uwzględnić w zakresie zamówienia. 
Pytanie 7 
Prosimy o wskazanie czy w zakresie opracowania pozostają fasady wewnętrzne Fw2/01? Zgodnie z rzutem piętra 
hali pozostają one przedmiotem zamówienia, natomiast w zestawieniu rys. A/01/34 są one wyjęte z zakresu. 
Odpowiedź 
Fasady wewnętrzne Fw2/01 są poza zakresem zamówienia. 
Pytanie 8 
Czy drzwi o symbolach Dw2/01 prawe oraz lewe zlokalizowane między ciągiem komunikacyjnym 2.4 a nieobjętych 
zakresem pomieszczeniami 2.14 oraz 2.15 są objęte przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedź 
Drzwi o symbolach Dw2/01 prawe oraz lewe zlokalizowane między ciągiem komunikacyjnym 2.4 a nieobjętymi 
zakresem pomieszczeniami 2.14 oraz 2.15 nie są objęte przedmiotem zamówienia. 
Pytanie 9 
Prosimy o informację, czy drzwi zewnętrzne D4/01 znajdujące się między osiami M-M’, a 5-5’ – w zestawieniu drzwi 
zewnętrznych. Drzwi z powyższym symbolem zostały wyjęte z zakresu, natomiast w rzucie parteru widnieją jako 
przedmiot zamówienia. 
Odpowiedź 
Drzwi zewnętrzne D4/01 są w zakresie przedmiotu zamówienia. 
Pytanie 10 
Prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie fundamentów FKP -01 3 szt. w osi M’ wchodzi w zakres zamówienia. W 
przekazanej dokumentacji są rozbieżności. Zgodnie z rysunkiem architektury A/01/12 przekrój A-A fundamenty te 
są wyłączone zgodnie z rysunkiem konstrukcji K/01/010 fundamenty te trzeba wykonać. Prosimy o odpowiedź. 
Odpowiedź 
Należy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcji – uwzględnić w zakresie zamówienia. 
Pytanie 11 
W celu rzetelnego oszacowania robót rozbiórkowych nawierzchni prosimy o informacją jaką średnią grubość 
posiada nawierzchnia betonowa z nakładką asfaltową o pow. 28 848,54 m2. 
Odpowiedź 



 

 

Średnia grubość nawierzchni betonowej z nakładką asfaltową o pow. 28 848,54 m2 wynosi 20 cm. 
Pytanie 12 
Prosimy o potwierdzenie, że stacja CNG nie jest objęta przetargiem. W opisie do projektu zagospodarowania terenu 
w pkt. 1 – Instalacja gazowa – stacja CNG jest zaznaczona kolorem czarnym a nie szarym, natomiast w projekcie 
„Stacja LCNG, CNG wraz z infrastrukturą gazu” ten zakres jest wykreślony. 
Odpowiedź  
Zamawiający informuje, że stacja CNG nie jest objęta przedmiotem zamówienia.  
Pytanie 13 
Prosimy o potwierdzenie, że montaż stacji pomiarowej gazu (dostawa PGNiG) nie jest po stronie Generalnego 
Wykonawcy. 
Odpowiedź 
Stacja pomiarowa nie wchodzi w zakres zamówienia.   
Pytanie 14 
Prosimy o wyjaśnienie, czy zabezpieczenie kanału kanalizacji sanitarnej fi 250 mm metodą rękawa 
termoutwardzalnego mb 100 objęte jest tym postępowaniem przetargowym. 
Odpowiedź 
Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej fi 250 metodą rękawa termoutwardzalnego mb 100 wchodzi w zakres 
zamówienia. 
Pytanie 15 
Prosimy o wyjaśnienie, czy zabezpieczenie kanału kanalizacji deszczowej DN800/500 metodą rękawa 
termoutwardzalnego mb 138 objęte jest tym postępowaniem przetargowym. 
Odpowiedź 
Zabezpieczenie kanału kanalizacji deszczowej DN800/500 metodą rękawa termoutwardzalnego mb 138 wchodzi 
w zakres zamówienia. 
Pytanie 16 
Wg opisu do projektu wentylacji czerpnie terenowe wraz z kanałami podziemnymi żelbetowymi tranzytowymi mają 
zostać zdemontowane natomiast wg projektu rozbiórek zakres ten nie jest objęty przetargiem. Prosimy o 
wyjaśnienie. 
Odpowiedź 
Demontaż czerpni terenowych wraz z kanałami podziemnymi żelbetowymi tranzytowymi wchodzi w zakres 
zamówienia. 
Pytanie 17 
Prosimy o informację ile jest do wykonania stanowisk wolnego tankowania. Wg. Opisu jest to 38 dwuwężowych 
słupków a wg. Zakresu na rysunku 11 szt. (część północna) i 13 słupków części południowej placu manewrowego? 
Odpowiedź 
W zakresie zamówienia wchodzi wykonanie 24 słupków wolnego tankowania. 
Pytanie 18 
Prosimy o przesłanie rysunku konstrukcyjnego elementu WNC-01. 
Odpowiedź 
Wieniec WNC-01 jest przedstawiony na rysunku nr 039. 
Pytanie 19 
Prosimy o przesłanie rysunku zbrojeniowego i szalunkowego dla kanału 07. 
Odpowiedź 
Przekazanie rysunku nie jest uzasadnione ponieważ kanał 07 został błędnie opisany jako wchodzący w zakres 
zamówienia. Zamawiający informuje, iż kanał 07 nie wchodzi w zakres zamówienia.  
Pytanie 20 
Prosimy o sprecyzowanie czy na murze oporowym należy zastosować bariery typu U11a jak wskazano w opisie 
technicznym, czy typu U12a z poprzeczką poziomą jak wskazuje rysunek PZT/M/03d. 
Odpowiedź 
Na murze oporowym należy zastosować bariery typu U11a. 
Pytanie 21 



 

 

W zestawieniu krat pod rośliny (rysunek A/01/24) jest informacja o podkonstrukcji wg projektu konstrukcji. W 
udostępnionym projekcie nie ma podkonstrukcji dla krat pod rośliny. Prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź 
Należy zastosować haki mocujące do krat na rośliny: 
Dla kraty: 
-  KR1/01 – 6 sztuki 
-  KR2/01 – 9 sztuk 
-  KR3/01 – 8 sztuki 
Dla ściany ocieplonej należy użyć odpowiednio dłuższych kołków i tulejek dystansowych z polipropylenu lub 
zastosować kotwy chemiczne. 
Pytanie 22 
Prosimy o informację, czy oraz kiedy Inwestor planuje wykonanie prac wykluczonych z zakresu przedmiotowego 
postępowania. 
Odpowiedź 
Przedmiot pytania nie ma związku z przedmiotem zamówienia.  
Pytanie 23 
Czy do realizacji przedmiotu zamówienia w obecnym postępowaniu Inwestor przewiduje zamienne pozwolenie na 
budowę obejmujące tylko zlecony Wykonawcy zakres? Jeśli nie, a realizacja ma być prowadzona na podstawie 
pozwolenia na budowę wg poprzedniego postępowania, to w jakiej formie i w jakim zakresie Wykonawca ma 
obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje zamiennego pozwolenia na budowę. Przewidywane jest oddanie w użytkowanie 
zakresu przewidywanego obecnym postępowaniem przetargowym. 
Pytanie 24 
Wg rysunku PZT/01 szlabany są objęte przedmiotem zamówienia, a w opisie technicznym zagospodarowania 
terenu są wyłączone. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy szlabany są w zakresie zamówienia. 
Odpowiedź 
Szlabany są poza zakresem zamówienia. 
Pytanie 25 
W opisie technicznym dla budynku Hali napraw w branży architektury wyłączono z zakresu myjnie (3szt.), lecz 
pozostawiono: 
1.System oczyszczania wody - recykling 80% oraz  
2.Podziemne zbiorniki systemu oczyszczania ścieków.  
Prosimy o wyjaśnienie, czy rzeczywiście w/w elementy technologii myjni, które pozostawiono w opisie technicznym 
należą do zakresu objętego przedmiotem zamówienia? 
Systemy oczyszczania wody i ścieków są powiązane bezpośrednio z technologią myjni i najczęściej są oferowane 
razem z urządzeniami myjni przez dostawcę myjni. W przypadku gdy nie jest znany dostawca/producent myjni 
istnieje ryzyko, że zamontowane systemy oczyszczania wody i ścieków mogą ograniczyć wybór dostawcy myjni 
lub wskazywać wprost jednego dostawcę. Ponadto system oczyszczania wody-recykling 80% był przewidziany do 
montażu w pomieszczeniu 1.28-pomieszczenie techniczne myjni na parterze, które obecnie jest poza zakresem 
objętym postępowaniem. Prosimy o wyjaśnienie powyższych wątpliwości. 
Odpowiedź 
Podziemne zbiorniki oczyszczania i odzysku wody ze ścieków pochodzących z obszaru myjni są składową całego 
układu. Ich parametry (wielkość, wydajność, poziom odzysku wody) wynikają bezpośrednio z układu i typu 
zastosowanych urządzeń na stanowisku mycia pojazdów.  
System oczyszczania wody - recykling 80% oraz podziemne zbiorniki systemu oczyszczania ścieków nie wchodzą 
w zakres zamówienia. 
Pytanie 26 
Na rysunkach elewacji A/01/16 i A/01/17 jest inna ilość krat pod rośliny niż na zestawieniu. Prosimy o informację, 
jaką ilość należy przyjąć do wyceny- wg rysunków elewacji, czy wg zestawienia? 
Odpowiedź 
Do zakresu zamówienia należy przyjąć ilość krat pod rośliny według rysunków elewacji. 



 

 

Pytanie 27 
Prosimy o informację czy zjazd z ulicy Fabrycznej jest objęty zakresem opracowania i czy należy uwzględnić go w 
wycenie. Wg rys. PZT/01 część zjazdu jest objęta odrębną procedurą, natomiast wg rys. R/02, D-02.2 
wyszczególniono jako część zakresu opracowania, mimo iż miejsce prowadzenia prac jest poza granicą terenu 
objętego wnioskiem. 
Odpowiedź  
Zjazd z ulicy Fabrycznej jest objęty zakresem zamówienia. 
Pytanie 28 
Prosimy o dokładne określenie granicy terenu objętego wnioskiem. Przykładowo wjazd na teren zajezdni z ulicy 
Fabrycznej, wg planów sytuacyjnych, PZT oraz szeregu związanych rysunków, jest częściowo poza granicą 
opracowania. Czy powyższe należy uwzględnić w wycenie? 
Odpowiedź 
Zjazd z ulicy Fabrycznej jest objęty zakresem zamówienia.. 
Pytanie 29 
Prosimy o informację czy w zakresie opracowania jest usunięcie warstwy gleby urodzajnej w ilości 17 072,87m2. 
W zestawieniu zawartym w Projekcie wykonawczym rozbiórek powyższa pozycja jest wyszarzana, natomiast z 
rysunków wynika, że pozostaje w zakresie do wykonania. 
Odpowiedź  
Zakres zamówienia obejmuje usunięcie warstwy gleby urodzajnej w ilości 17.072,87m2, zgodnie z rysunkiem 
projektu zagospodarowania terenu. 
Pytanie 30 
W zestawieniu bram (rys. A/01/27) jest inna ilość w porównaniu do ilości na rzutach i elewacjach (rysunki: A/01/01, 
A/01/06, A/01/17 i A/01/19). Wg rzutów i rysunków elewacji jest następująca ilość bram: B1/01-7szt., B2/01-6szt., 
a wg zestawienia B1/01-6szt.; B2/01-1szt. Prosimy o potwierdzenie, jakie ilości bram należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź 
Do zakresu zamówienia wchodzi 6 sztuk bram dla B1/01, oraz 5 sztuk dla B2/01.. 
Pytanie 31 
W detalu dla kanału obsługi dziennej (rys. A-01-20a) oznaczono kolorem wyłączającym z zakresu krawędzie kanału 
ze stalowego dwuteownika. Na rysunkach konstrukcji kanałów, dwuteowniki są w zakresie objętym przedmiotem 
zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie co należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź 
Dwuteowniki są objęte przedmiotem zamówienia. 
Pytanie 32 
W dokumentacji projektowej są różnice pomiędzy zestawieniami drzwi (A/01/32a, A/01/32b, A/01/32c, A/01/32d), 
a rzutami (A/01/01, A/01/06) i rysunkami elewacji (A/01/17, A/01/19). 
Wg rzutów i rysunków elewacji jest następująca ilość drzwi:  
Dw1/01 - 9szt. 
Dw2/01 - 5szt. 
Dw3/01 - 2szt. 
Dw15/01 - 6szt. 
D4/01 - 1szt. 
Wg zestawień, dla wyszczególnionych wyżej drzwi ilość jest mniejsza.  
Prosimy o potwierdzenie jakie ilości drzwi należy przyjąć do wyceny. Prosimy o jednoznaczne określenie, jaką  ilość 
należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź 
Do zakresu zamówienia wchodzą następujące ilości drzwi: 
Dw1/01 - 8szt. 
Dw2/01 - 3szt. 
Dw3/01 - 2szt. 
Dw15/01 - 4szt. 
D4/01 - 1szt. 
Pytanie 33 



 

 

W dokumentacji projektowej są różnice pomiędzy zestawieniami fasad (A/01/29, A/01/34), a rzutami (A/01/01, 
A/01/06) i rysunkami elewacji (A/01/17, A/01/19). W zestawieniach wykreślono całkowicie z zakresu fasady FS4/01 
i Fw2/01, podczas gdy na rzutach i elewacjach są one w zakresie objętym opracowaniem. 
Prawidłowa ilość w/w fasad to: 
FS4/01 - 7szt. 
Fw2/01 - 2szt. 
Prosimy o potwierdzenie jakie ilości fasad należy przyjąć do wyceny. 
Odpowiedź 
Do zakresu zamówienia wchodzą następujące ilości fasad: 
FS4/01 - 7szt. 
Fw2/01 - 0szt.. 
Pytanie 34 
Prosimy o informacje jaki dobrać typ pomp? W opisie pompowni mowa jest o pompach pionowych 
wielostopniowych, natomiast na rysunku są pompy głębinowe umieszczone w płaszczach rurowych. 
Odpowiedź 
W zakres zamówienia wchodzą pompy wielostopniowe pionowe. Pompa głębinowa na rysunku to pompa 
odpompowująca wody z rząpia. 
Pytanie 35 
Prosimy o informacje na jakie parametry dobrana jest pompa odwadniająca? 
Odpowiedź 
Parametry zostały podane na rys SZ08  w tabeli oraz w opisie tech. na stronie 16. 
Pytanie 36 
Prosimy o informacje czy załączone do projektu zestawienie materiałów w zakresie długości rurociągów na 
instalacje CO i CT jest skorygowane o zakresy nie objęte przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedź 
Zestawienie materiałów w zakresie długości rurociągów na instalacje CO i CT jest skorygowane o zakresy nie 
objęte przedmiotem zamówienia. 
Pytanie 37 
Prosimy o weryfikacje rysunków instalacji CO. Zakres który nie jest objęty przedmiotem zamówienia uwzględnia 
inną ilość urządzeń na rzucie kondygnacji  a inna na rozwinięciu  instalacji. Prosimy o informacje które rysunki są 
najbardziej aktualne? 
Odpowiedź 
W zakres zamówienia wchodzą urządzenia w ilości przedstawionej na rzucie kondygnacji.  
Pytanie 38 
Prosimy o weryfikacje zestawienia materiałów który jest załączony do projektu. Zaktualizowane ilości w zestawieniu 
nie pokrywają się z rysunkami instalacji. 
Odpowiedź 
W zakres zamówienia wchodzą materiały w ilości określonej na rysunkach instalacji. 
Pytanie 39  
Prosimy o przesłanie detalu obróbki świetlików, wyrzutni dachowych. 
Odpowiedź 
Zamawiający przekazuje dokument w załączeniu do niniejszego pisma.  
Pytanie 40 
Prosimy o informację czy w obudowie hali naprawy należy zastosować płyty warstwowe z zamkiem ukrytym czy 
widocznym? 
Odpowiedź 
Elewacyjne płyty warstwowe hali napraw powinny zawierać zamek ukryty. 
Pytanie 41 
Z dokumentacji nie wynika sposób (rozwiązanie konstrukcyjne) kotwienia przewodów jezdnych trakcyjnych do hali 
zajezdni. Czy konstrukcja hali jest do tego przystosowana? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie miejsca oraz 
rozwiązania konstrukcyjnego, w którym sieć trakcyjna może zostać zakotwiona do ściany hali. 
Odpowiedź 



 

 

Do hali doprowadzono przewody trakcyjne jako ,, zawieszenie luźne” w celu podania napięcia jak najbliżej bramy 
wjazdowej. Kotwienie sieci zaprojektowano typowym kotwieniem przewodu płaskiego do słupa nr 2 i 3. 
Pytanie 42 
Czy słupy trakcyjne nr 5 oraz nr 9 nie zostały pomyłkowo dobrane jako 20 kN-ewtonowe. Z naszego doświadczenia 
wynika, że tak ukierunkowany system naciągów wygeneruje znacznie większe obciążenie wypadkowe. Prosimy o 
potwierdzenie, czy mamy w tych miejscach kalkulować faktycznie słupy o nominalnym obciążeniu 20kN. 
Odpowiedź 
Zamawiający uwzględnia uwagę i dokonuje zmiany naciągów słupów nr 5 i 9  na 25kN. 
Pytanie 43 
Prosimy o informację czy jest możliwość uzyskania dokumentów – formularza oferty, oświadczeń itp. W formie 
edytowalnej? Ułatwi to pracę nad dokumentami i zniweluje ewentualne błędy przy konwertowaniu plików. 
Odpowiedź 
Zamawiający wraz z niniejszymi odpowiedziami, zamieszcza na stronie internetowej pliki w formie edytowalnej. 
Pytanie 44 
Pkt 23.11. Wykonawca/ podwykonawca /podmiot na zasoby którego powołuje się wykonawca składa oświadczenie 
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych art. 13 lub art. 14 RODO ( załącznik nr 1 do 
SIWZ / załącznik 2a do SIWZ). W powyższych załącznikach brak informacji na temat oświadczenia. 
Prosimy o modyfikację formularza oferty ( zał nr 1 do siwz) i zobowiązania podmiotu trzeciego ( zał nr 2a ) 
Odpowiedź 
Na podstawie art. 36 ust 4 ustawy Pzp zmienia „Formularz oferty”, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz 

„Oświadczenie innego podmiotu”, stanowiące załącznik nr 2a do SIWZ, poprzez dodanie do nich następujących 

zapisów: 

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1). 
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).” 
 
Nowy załącznik nr 1 i 2a do SIWZ stanowią załącznik do niniejszego pisma. 

Na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. 
Nowy termin składania ofert 28.01.2019 r. godz. 10:15, 
nowy termin otwarcia ofert 28.01.2019 r. godz. 10:30. 
Analogicznie w związku z powyższym zmianie ulega punkt 13.17 , 14.1 SIWZ w zakresie dat.  

 

Informujemy, iż stanowisko zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz udostępniono je na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/177822 
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