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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP” Miejski Zarząd Budynków 
Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu w odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na wykonanie usługi pn. „WYKONANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCES U 
INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH POZWOLE Ń I DECYZJI 
DLA BUDOWY OSIEDLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZI NNYCH  
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ pn. „KWIATOWA DOLINA” NA DZI AŁKACH NR 413/55, 
413/56, 413/57 i 413/58 USYTUOWANYCH  W REJONIE ULIC EDWARDA RYDZA – 
ŚMIGŁEGO ORAZ GWIEZDNEJ W SOSNOWCU DLA MZBM-TBS SP. Z O.O.  
W SOSNOWCU” uprzejmie informuje: 
 
 
Treść pytania nr 1: Uprzejmie proszę o udostępnienie warunków technicznych przyłączenia 
 mediów, ew. innych informacji technicznych, które pozwolą na określenie zakresu projektów 
sieci. Zwracam uwagę, że są to informacje bardzo istotne dla właściwej  wyceny zamówienia 
oraz określenia realnych terminów realizacji umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia – Projektant powinien 
wystąpić o nie w imieniu Zamawiającego.  

 
 
 
 

Treść pytania nr 2: Jak należy rozumieć przyłącza elektryczne, o jakich mowa w §1 ust. 2 
pkt. 3 SIWZ? Zgodnie z powszechna praktyką, jako przyłącza elektryczne rozumie się 
odcinek od sieci do złącza kablowego, zlokalizowanego np. w granicy działki, stanowiącego 
punkt styku przyłącza i instalacji. Tak rozumiane przyłącze projektowane i wykonywane  
są zwykle przez przedsiębiorstwo energetyczne. Po stronie Inwestora pozostaje projekt  
i realizacja instalacji (linii zasilającej - np. od wspomnianego złącza kablowego w granicy 
działki/ogrodzeniu do instalacji wewnętrznej w budynku). Odcinek ten nie jest nazywany 



 

jednak przyłączem. W szczególnych  sytuacjach  po stronie inwestora leżeć faktycznie projekt 
i wykonanie przyłączy rozumianych j. w., a także np. rozbudowa lub przebudowa sieci, 
budowa stacji transformatorowych itd. Proszę o doprecyzowanie zakresu projektu 
sieci/przyłączy/instalacji elektrycznych objętych zamówieniem – jako istotnego składnika 
wyceny. 
 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający cytuje: „wykonanie projektów 
budowlanych zgodnych z projektami zagospodarowania terenu, wkreślenie na mapie: 
budynków, sieci wodno-kanalizacyjnych, przyłączy elektrycznych, ciągów komunikacyjnych, 
parkingów, wjazdu i wyjazdu z planowanego osiedla”. 

 

 

 

Treść pytania nr 3: Jak należy rozumieć  „Wykonanie projektu regulacji terenowo-
prawnych” o jakim mowa w punkcie §1 ust. 3 pkt. 4 SIWZ? Proszę o wskazanie  
np. spodziewanego zakresu regulacji prawnych, roli wykonawcy w ich przeprowadzeniu, 
podstaw prawnych  lub formy oczekiwanego opracowania o jakim mowa. 
 
Odpowiedź: Projekt regulacji terenowo- prawnych musi zawierać:  wstępny projekt podziału 
nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne, mapę do celów projektowych 
z mapą orientacyjną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W imieniu Zamawiającego: 

Agnieszka Czechowska-Kopeć – Prezes Zarządu  
Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 

           


