
 

 
 

 
Tychy, dnia 25.10.2019 r. 

PKM/ 6042/19/PO/AK 

 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
Nr 1/10/2019/ZM 

 
 
 
 

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI  
ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO   

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego na podstawie 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

w Tychach, za pośrednictwem Platformy zakupowej w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa chemii 

przemysłowej”, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), zgodnie z art. 133 

ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy 
informuje, że otrzymał pytania do treści zapytania ofertowego, na które udziela następujących 
odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: 
Dzień dobry,  pytanie dotyczy postępowania nr 1/10/2019/ZM. Czy dopuszczają Państwo produkty 

równoważne? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne tj. dostawę produktu, który musi 
wykazywać parametry i jakość nie gorsze od parametrów/jakości produktu wyszczególnionego w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 
 
Pytanie nr 2: 
Pani Agnieszko brałem udział w poprzednim przetargu (we wrześniu) i niestety dostałem informację  

o unieważnieniu, ponieważ nie dysponujemy jako firma całością asortymentu na który został rozpisany 

przetarg, a co za tym idzie wysłaliśmy ofertę na 31 produktów zgodnie z załącznikiem. 

Czy to warunek który musi być spełniony?? Pytanie te nasuwa się, ponieważ wcześniej dostałem 

osobiście informacje, że NIE.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty na wszystkie pozycje, ponieważ musi ona spełniać wymagania 
określone w OPZ, które dotyczą wykonania całości przedmiotu zamówienia. Zgodnie z pkt. 11 Ogłoszenia 
o zamówieniu „W przypadku, gdy oferta nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w 
ramach postępowania o udzielenie zamówienia, oferta ta podlega  odrzuceniu”. 
 
 



 

 
 
 
Pytanie nr 3: 
Ile dostaw państwo przewidują w ciągu 12 miesięcy w związku z postępowaniem na dostawę chemii 
przemysłowej? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dostawy realizowane w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy, odbywać 
się będą sukcesywnie wg. zapotrzebowania - średnio 2 razy w miesiącu. 
 
 
Zamawiający informuje, że w związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia  

i koniecznością dokonania w związku z powyższym zmian w dokumentacji postępowania, zmianie ulega 

termin składania ofert w następujący sposób: 

Nowy termin składania ofert 04.11.2019 r. godz. 12:00. 

 

 
Powyższe wyjaśnienia stają się wiążące i winny zostać uwzględnione w Ofertach.  
 

 

Załączniki: 

 

1) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  

2) Formularz Ofertowy po modyfikacji  

3) Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji  

4) Umowa po modyfikacji 
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                                                                  mgr inż. Miłosz Stec                mgr Łukasz Torbus 

 

 

 


