
 
Tychy, dnia 07.05.2020 r. 

TZUK.271.155.2019 
       
  

„Wykonawcy” 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ORAZ INFORMACJA  

O ZMIANIE TREŚCI SIWZ  

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), w trybie przetargu nieograniczonego  

pn.: „Wykonanie remontu fontanny wraz z najbliższym otoczeniem w Parku Niedźwiadków przy  

ul. Edukacji w Tychach” informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Treść zapytania oraz stanowisko Zamawiającego jest następujące: 

 

Pytanie:  

Proszę o wskazanie dostawcy lub producenta nieregularnych płytek szklannych, które zostały wskazane 

w projekcie. Z dotychczas uzyskanych przez nas informacji wynika, że producentami takiego 

asortymentu są artystyczne pracownie projektowe i oferowany czas realizacji jest bardzo długi oraz 

koszta są bardzo wysokie Czy Zamawiający dopuści ułożenie mozaiki szklannej regularnej ?. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na pokrycie mis fontanny mozaiką o kształcie regularnym. Na etapie 

planowania inwestycji wybrano koncepcję remontu fontanny z wariantem mozaiki o kształtach 

nieregularnych, m.in. ze względu na to, iż jest to jeden z najbardziej charakterystycznych jej elementów. 

Ponadto projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Estetyki. Zmiana kształtu 

mozaiki jest niedopuszczalną ingerencją w docelowy wygląd fontanny. Zamawiający informuje, iż 

dostawą lub produkcją nieregularnych płytek szklanych zajmuje się m.in. następujący podmiot: 

Społeczna Pracownia Mozaiki z Lublina. W związku z zaistnieniem prawdopodobieństwa znacznie 

dłuższego oczekiwania na realizację w zakresie produkcji/dostawy przedmiotowych płytek niż 

zakładano Zamawiający wydłuży czas realizacji zamówienia o 2 miesiące. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:  

 

a) w załączniku nr 3 do SIWZ - wzór umowy, zmianie ulega treść § 4 

 
było: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 4 miesięcy od 

jej podpisania, tj. do dnia ……….. .” 

 

http://mi.in/


 
 

jest: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ciągu 6 miesięcy od 

jej podpisania, tj. do dnia ……….. .” 

 

b) w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega pkt 4.1. 

 

było: „4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 4 miesięcy licząc od dnia 

podpisania umowy.” 

jest: „4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia 

podpisania umowy.” 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający załącza do niniejszego pisma ujednolicony 

wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

Informujemy, iż stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz udostępniono je na stronie internetowej Zamawiającego www.tzuk.tychy.pl 

 
 
POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
                                         

                                                        Z poważaniem, 

 

Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług  

                                                                                                                Komunalnych w Tychach 

                                                                                                                mgr Agnieszka Lyszczok 

 

   /dokument podpisany elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Paula Małajny 

Załączniki: 

1) nowy zał. nr 3 do SIWZ – wzór umowy 
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