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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP”, Zamawiający przekazuje 
zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami złożone w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oznaczonym ZP/04/MZBM/18, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 PZP na wykonanie usługi, pn.: „BUDOWA PRZEZ MZBM – TBS SP. Z O.O. 
W SOSNOWCU OSIEDLA TRZECH BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH P.N. 
„KWIATOWA DOLINA” ORAZ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNE J NA DZ. 
413/55, 413/56, 413/57, 413/58 OBRĘB KLIMONTÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TJ. 
PRZYŁĄCZY DO SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, 
DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 
USYTUOWANYCH W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – ŚMIGŁEGO ORAZ 
GWIEZDNEJ W SOSNOWCU – w systemie wybuduj i sfinansuj.” 

 
Treść pytania nr 1: Czy Zamawiający dysponuje prawomocną i ostateczną decyzją  
o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji? Prosimy o załączenie decyzji  
do dokumentacji przetargowej. 
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje prawomocną Decyzją pozwolenia na budowę, ponadto 
rozpoczęcie robót zostało zgłoszone i Dziennik Budowy został założony. 
 
 
Treść pytania nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w §4 punkt 5 wzoru umowy każda 
z 23 (dwudziestu trzech) równych miesięcznych transz będzie stanowiła kwotę równą 1/24 
(jednej dwudziestej czwartej) kwoty brutto za realizację całości niniejszego zamówienia. 
Jednocześnie prosimy o usunięcie z przedmiotowego punktu zapisu „zł netto”. 



 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza treść pytania oraz modyfikuje treść §4 pkt 5 umowy  
- usuwając wyraz „netto”- który otrzymuje brzmienie: 
„5. Pierwsza płatność nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający 
sfinansuje zadanie w terminie kolejnych 24 miesięcy, wypłacając kwotę stanowiącą 
równowartość ceny brutto oferty za realizację całości niniejszego zamówienia, w 23 
(dwudziestu trzech) równych miesięcznych transzach, w wysokości po …………… zł i 24 
(dwudziestej czwartej) transzy, stanowiącej pozostałą część ceny brutto oferty. Każdorazowo 
Wykonawca zobowiązany jest do przekładania Zamawiającemu miesięcznego przerobu  
za dany miesiąc po jego zakończeniu w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo-
finansowy oraz poglądowy kosztorys dołączony do umowy.” 
 
 
Treść pytania nr 3: Prosimy o potwierdzenie, że zapis informujący, że pierwsza płatność 
nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy oznacza możliwość wystawienia 
faktury po upływie 5 miesięcy realizacji, a nie kolejno po 1, 2, 3, 4 i 5 miesiącu. W związku  
z powyższym prosimy o korektę zapisu dotyczącego przedkładania Zamawiającemu przerobu 
za dany miesiąc (po jego rozliczeniu) w oparciu o zatwierdzony harmonogram rzeczowo-
finansowy.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ w tym zakresie. 
Warunki i terminy płatności zostały określone w §4 pkt 4 oraz 5 wzoru umowy stanowiącego 
załącznik nr 5 do SIWZ. Zatem Wykonawca po upływie 6 miesięcy od przystąpienia  
do realizacji zadania wystawia pierwszą fakturę, a w miesiącach kolejno 1,2,3,4,5 przedstawia 
wyłącznie harmonogram finansowo-rzeczowy. 

 
Treść pytania nr 4: Zwracamy uwagę, że 12 miesięczny termin realizacji, podany przez 
Zamawiającego jako maksymalny na realizację przedmiotu zamówienia, jest terminem 
nierealnym za względu na cykl inwestycyjny. Zakładając, że podpisanie umowy nastąpi 15 
września 2018 r., przekazanie placu budowy może nastąpić 22 września 2018 r. Z uwagi na 
fakt, iż Zamawiający dysponuje nieaktualnymi warunkami przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej „TAURON DYSTRYBUCJA”, które utraciły ważność w 2016 r. zwracamy 
uwagę, iż zajdzie konieczność wystąpienia o nowe warunki, na otrzymanie których trzeba 
będzie czekać minimum 4 tygodnie. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż moc zapotrzebowania 
przez Zamawiającego jest niewystarczająca dla bezzakłóceniowej pracy 4 żurawi: 3 żurawi 
realizujących budynki i 1 żurawia pomocniczego na rozładunek materiałów (zakładając jak 
najszybszy czas realizacji należy przyjąć realizację wznoszenia 3 budynków jednocześnie co 
daje potrzebną mocy dla zasilania żurawi równą 4x60 kW a niej jak widnieje w uzyskanych 
warunkach jedyne 40 kW mocy przyłączeniowej). Rezerwując równocześnie na procedury 
odbiorowe okres 6 tygodni, czas pozostały na realizację prac budowlano-montażowych 
wyniesie: 
• 12 miesięcy realizacji – czyli 52 tygodnie, w tym 
• 1 tydzień przekazanie placu budowy 
• 6 tygodni – warunki techniczne zasilania placu budowy  
• 6 tygodni procedury odbiorowe 



 

po odjęciu powyższych czynności zostaje: 52-13=39 tygodni, które to należy przeznaczyć  
na wykonanie: 
• stanu surowego ok. 30 tygodni (7 miesięcy) – należy pamiętać, że czas realizacji prac 

przypadnie na jesień i  zimę! 
• roboty wykończeniowe i roboty zewnętrzne (sieci osiedlowe, przyłącza, ukształtowanie 

terenu, drogi i parkingi) – na które według analizy zostało już tylko 11 tygodni.  
Z uwagi na powyższe wyliczenia proponujemy zmianę maksymalnego terminu realizacji 
zamówienia na okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę maksymalnego terminu realizacji 
zamówienia na okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

 
Treść pytania nr 5: Prosimy o informacje, który wariant budynku należy wycenić, wg SIWZ 
należy wykonać Wariant II, w którym są 44 mieszkania w jednym budynku, natomiast  
wg opisu technicznego w jednym budynku znajduje się 43 mieszkania.  
Odpowiedź: Należy przyjąć 43 mieszkania zgodnie z częścią rysunkową. 
 
 
Treść pytania nr 6: Z uwagi na brak ciepłomierzy w przedmiarach oraz projekcie prosimy  
o potwierdzenie, że nie wchodzą one w zakres wyceny. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ciepłomierze nie wchodzą w zakres wyceny. 

 
Treść pytania nr 7: Z uwagi na brak białego montażu w przedmiarach prosimy  
o potwierdzenie, że nie wchodzi on w zakres wyceny. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że tzw. biały montaż nie wchodzi w zakres wyceny. 
 
 
Treść pytania nr 8: Wg dokumentacji elektrycznej (warunki Tauron) jest przewidziane 
zasilanie przepompowani ścieków w wysokości 2 kW na budynek, z kolei w projekcie 
instalacji sanitarnych zewnętrznych oraz przedmiarach nie ma przepompowni. Prosimy  
o potwierdzenie, że nie wchodzi ona w zakres wyceny.   
Odpowiedź: Potwierdzamy, że przepompownia nie wchodzi w zakres wyceny. 
 
 
Treść pytania nr 9: W przedmiarach brakuje sieci i przyłącza gazowego, mimo, iż w budynku 
jest zaprojektowana instalacja gazowa. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów lub  
o potwierdzenie, iż sieci i przyłącze gazowe nie jest objęte zakresem wyceny. 
Odpowiedź: Podział dotyczący zakresu prac określają warunki techniczne. Część  dotycząca 
przyłączy zapewnia właściciel sieci na tą okoliczność Inwestor podpisał lub musi podpisać 
stosowne porozumienie. Wszystkie inne prace i instalacje, które nie są określone  
w warunkach technicznych oraz umowach, jako zapewnione przez właściciela sieci mają 
zostać wykonane przez wykonawcę robót składającego ofertę na wykonanie osiedla 
Kwiatowa Dolina. 
 



 

 
Treść pytania nr 10: Prosimy o załączenie aktualnych warunków przyłączeniowych do sieci 
dystrybucyjnych.  
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aktualnych warunków przyłączeniowych. 
 
 
Treść pytania nr 11: Prosimy o załączenie aktualnej decyzji na wycinkę drzew  
oraz informację kto ponosi koszty administracyjne związane z wycinką. 
Odpowiedź: Zamawiający wystąpił o zgodę na wycinkę drzew i poniesie koszty 
administracyjne związane z wycinką. 
 
 
Treść pytania nr 12: W związku z koniecznością rozeznania rynku i ofert instytucji 
finansujących (banków) Wykonawcę prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o trzy 
tygodnie.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 
13.09.2018 r. do godz. 13:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego: 
Agnieszka Czechowska- Kopeć – Prezes Zarządu 

Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 


