
   

 

Tychy, dnia 12 grudnia 2018 r. 
 

 
Nr postępowania 1/11/2018/PI 

 
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 
 
PKM/6335/18/PO/AM 

 
 

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 wyznaczenie terminu, w którym Wykonawca może odbyć wizję lokalną. Prosimy, aby wizja 

lokalna została zorganizowana w terminie poprzedzającym koniec terminu zadawania pytań do SIWZ. 

Odpowiedź 

Wykonawca może odbyć wizję lokalną na ternie objętym zakresem inwestycji. W celu ustalenia 

terminu (daty oraz godziny) należy skontaktować się z Kierownikiem Biura ds. Infrastruktury, Panią 

Elżbietą Kanią: tel. 604 978 650, email ekania@pkmtychy.pl oraz przesłać listę osób, które będą brały 

udział w wizji lokalnej. 

Pytanie 2 

Prosimy o umożliwienie odbycia wizji lokalnej terenu w dniu 14.12.2018 r. 

Odpowiedź 

Jak na pytanie nr 1. 

Pytanie 3 

Prosimy o udostępnienie projektu geotechnicznego. 

Odpowiedź 

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

warunków zamówienia poprzez uzupełnienie załącznika nr 4 o następujący dokument: 

„Opinia geotechniczna”- w załączeniu do niniejszego pisma. 

Pytanie 4  

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o opracowania geotechniczne. 
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Odpowiedź 

Jak na pytanie nr 3. 

Pytanie 5 

Umowa par. 8 ust. 2: „Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wydaną przez właściwy organ”. 

Prosimy o udostępnienie przywołanej Decyzji Środowiskowej. 

Odpowiedź 

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

warunków zamówienia poprzez uzupełnienie załącznika nr 4 o następujący dokument: 

„Ocena Środowiskowa” – w załączeniu do niniejszego pisma. 

 

Na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. 
Nowy termin składania ofert 3.01.2019 r. godz. 10:15, 
nowy termin otwarcia ofert 3.01.2019 r. godz. 10:30. 
Analogicznie w związku z powyższym zmianie ulega punkt 14.1 SIWZ w zakresie dat.  

 

W związku z licznymi pytaniami które wpłynęły do postępowania „Kompleksowa modernizacja 

zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w 

Tychach – drugie postępowanie” Zamawiający informuje, iż przewiduje dalsze zmiany terminu 

składania ofert. 

 

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. Andrzej Kowol   mgr Łukasz Torbus 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/177822

