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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 

W celu rzetelnego oszacowania robót rozbiórkowych nawierzchni prosimy o informację jaką średnią grubość 

posiada nawierzchnia betonowa o pow. 5039,15 m2. 

Odpowiedź  

Odpowiednia powierzchnia dla nawierzchni betonowej to 2703,84 m2.  Średnia grubość nawierzchni betonowej 

wynosi 20 cm. 

Pytanie 2 

W celu rzetelnego oszacowania robót rozbiórkowych nawierzchni prosimy o informację jaką średnią grubość 

posiada nawierzchnia asfaltowa o pow. 1246,11 m2.  

Odpowiedź  

Odpowiednia powierzchnia dla nawierzchni asfaltowej to 24,70m2. Średnia grubość nawierzchni asfaltowej wynosi 

15 cm. 

Pytanie 3 

Prosimy o informacje czy zaznaczone na rysunku żółtą owalną ramką urządzenia (grzejnik i nagrzewnica) są w 

zakresie realizacji czy też nie. Rurociągi zasilające te urządzenia znajdują się w zakresie nie objętym przedmiotem 

zamówienia? 



 

 

 
Odpowiedź  

W obszarze zaznaczonym ramką, grzejniki i nagrzewnica pozostają w zakresie realizacji. Rurociągi zasilające 

grzejniki wchodzą w zakres zamówienia, łącznie z rurociągami je zasilającymi. Poza zakresem obejmującym 

zamówienie są tylko 3 grzejniki wskazane w dokumentacji. 

Pytanie 4 
Prosimy o przesłanie projektu zieleni. W odpowiedziach z dnia 21.12.2018 r. w pytaniu numer 160 jest informacja, 
że roślinność na kratach elewacyjnych jest w zakresie oferty 
Odpowiedź 
Z uwagi na fakt, że roślinność na kratach elewacyjnych jest roślinnością sztuczną projekt zieleni 
nie obejmował tych elementów. 
Roślinność na kratach należy przyjąć jako element wyposażenia dodatkowego krat w następujący sposób: 
„ROŚLINY imitujące pnącza, sztuczne, w matach 50x50 cm do przycięcia zgodnie z wytycznymi producenta, liście 
podobne do ligustru na siatce elastycznej, jasnozielone. Maty mocować do ramek ozdobnych w taki sposób, aby 
zamaskować naroża połączeń ramek oraz konstrukcję ramki.” 
Pytanie 5 
Prosimy o informację, jaką klasę antypoślizgowości mają spełniać płytki gresowe podłogowe. 
Odpowiedź 
Klasa antypoślizgowości płytek gresowych podłogowych powinna być przyjęta w zależności od pomieszczeń, w 
których zostały zaprojektowane: 
R10 - 1.1 – hall wejściowy z klatką schodową 
 - 1.3 – komunikacja 
 - 1.8 – komunikacja 
 - 1.9 – pomieszczenia biurowe hali 
 - 1.16A – pomieszczenie biurowe magazynu 
 - 1.18 – klatka schodowa 
 - 1.19 – wiatrołap 
 - 1.20 – hall wejściowy 
 - 2.4 – komunikacja 
 - 2.16 – komunikacja 
 - 2.21 – pomieszczenie socjalne 
 - 2.22 – pomieszczenie porządkowe 
 - 2.27 – klatka schodowa 
R11 - 1.10 – ustęp męski 
 - 2.11 – szatnia przepustowa czysta 
 - 2.12 – umywalnia szatni przepustowej męskiej 
 - 2.13 – szatnia przepustowa brudna, męska 
 - 2.19 – szatnia damska podstawowa 
 - 2.20 – umywalnia damska szatni podstawowe 
Pytanie 6 
Prosimy o informację jaki kolor RAL mają mieć płyty warstwowe od strony hali. 
Odpowiedź 



 

 

Płyty warstwowe od strony hali powinny mieć kolor RAL 7047 – szary mleczny. 
Pytanie 7 
Prosimy o uszczegółowienie informacji odnośnie wywiewników z filtrem. Prosimy o podanie typu filtra klasę filtracji. 
EG60F Wywiewnik z filtrem – Wywiewnik z filtrem pyłkowym ze skrzynką rozprężną, z przyłączeniem bocznym wg 
rysunku, materiałami montażowymi, uszczelniającymi i montażem.  
- Vp= 350 ÷ 375 m3/h 
- spadek ciśnienia początek < 30 Pa, koniec 100 Pa 
- wysokość zabudowy 0,5 m 
- poziom hałasu do 40 dB(A) 
Odpowiedź 
Wskazany wywiewnik nie jest objęty przedmiotem zamówienia, zgodnie z informacją na rysunku M/01/02 
Pytanie 8 
Prosimy o informację czy witryny wewnętrzne Fw2/01 znajdujące się na piętrze części socjalno biurowej są objęte 
przedmiotem zamówienia? 
Odpowiedź 
Fasady wewnętrzne Fw2/01 nie są objęte przedmiotem zamówienia. Rysunek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
pisma. 
Pytanie 9 
Prosimy o informację czy stolarka drzwiowa i okienna znajdująca się w ścianie w osi C tj. okna Ow6/01 szt. 2, 
Ow7/01 szt. 2, Ow8/01, Ow9 oraz drzwi Dw8/01 jest objęta przedmiotem zamówienia.  
Odpowiedź 
Stolarka drzwiowa Dw8/01 jest objęta przedmiotem zamówienia. 
Stolarka okienna Ow6/01 szt. 2, Ow7/01 szt. 2, Ow8/01 szt. 1 i Ow9 szt. 1  jest objęta przedmiotem zamówienia. 
Rysunek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 
Pytanie 10 
W związku z odpowiedziami z dnia 11.01.2019 na pytanie nr 32, prosimy o ponowne uszczegółowienie ilości 
stolarki wewnętrznej. Przykładowo odpowiedzi z dn. 21.12.2018r. na pytanie nr 36 tj. „Drzwi wewnętrzne oraz okno 
wewnętrzne pomiędzy osiami 5’-9’, a M-M’ są poza zakresem zamówienia. Elewacja w osiach M-M’ – ściana z 
płyty warstwowej. Obecnie w miejscu styku z nierealizowaną stacją diagnostyczną – tymczasowo również płyta 
warstwowa jak w  całej elewacji.” sugeruje iż, 3 szt. drzwi Dw1/01, 1 szt. Dw2/01, 1 szt. Dw7/01 oraz okno Ow3/01 
jest poza zakresem zamówienia, natomiast w zestawieniu w odpowiedzi na pytanie nr 32 z dn. 11.01.2019 
powyższe pozycje są doliczone przez Zamawiającego do przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź 
Zestawienia stolarki wewnętrznej przedstawiają poprawne ilości stolarki będącej w zakresie zamówienia, dlatego 
należy do wyceny przyjmować ilości zgodne z zestawieniami stolarki. Rysunek stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego pisma. 
 

Zmiana SIWZ 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób:  

Zapis § 3 ust. 6 załącznika nr 3 do SIWZ: 

„Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zapewni stały dostęp dla autobusów Zamawiającego do 18 

stanowisk tankowania wolnego oraz 2 stanowisk tankowania szybkiego gazu (istniejących – w pierwszym etapie 

budowy oraz wybudowanych – w kolejnym etapie budowy).” 

Otrzymuje brzmienie: 

„6. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zapewni:  



 

 

a) stały dostęp dla autobusów Zamawiającego do 18 stanowisk tankowania wolnego oraz 2 stanowisk 

tankowania szybkiego gazu (istniejących – w pierwszym etapie budowy oraz wybudowanych – w kolejnym 

etapie budowy), 

b) w zakresie hali napraw: 

 zapewni zachowanie takiej liczby i rodzajów ciągów roboczych, które umożliwią dokonywanie napraw przy 

założeniu równoleżnikowego wydzielania ciągu roboczego przewidywanego do przebudowy, 

 zapewni wykonanie zaplecza higieniczno-sanitarnego na czas wykonywania przebudowy obecnych 

pomieszczeń.”. 

 

 

Na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. 
Nowy termin składania ofert 04.02.2019 r. godz. 10:15, 
nowy termin otwarcia ofert 04.02.2019 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 

 

Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

mgr inż. Miłosz Stec  mgr Łukasz Torbus 
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