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ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI 
 

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 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na wykonanie 

usługi pn. „BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH 

W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PN. „KWIATOWA DOLINA” WRAZ Z BUDOWĄ 

ZESPOŁU GARAŻY, BUDOWĄ PARKINGU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO-

DROGOWĄ NA DZIAŁKACH O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 413/55, 413/56, 413/57  

I 413/58 OBRĘB 0006 KLIMONTÓW PRZY UL. MARSZAŁKA EDWARDA RYDZA 

ŚMIGŁEGO W SOSNOWCU - ETAP 1 i ETAP 2” uprzejmie informuje: 

 

Pytanie nr 1 - Proszę  o  informacje czy termin realizacji to max 12 miesięcy  dla ETAP I i 

ETAP II? 

Odpowiedź do pytania nr 1 – Tak, 12 miesięcy to termin maksymalny wykonania 

zamówienia – etapu I i etapu II. W Rozdziale XII „BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA 

OCENY OFERT” SIWZ określono kryterium oceny ofert pn. „Termin realizacji przedmiotu 

zamówienia liczony od dnia protokolarnego przekazania placu budowy”. Wykonawca 

zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym oferowany przez siebie termin wykonania 

zamówienia w wysokości 10, 11 lub 12 miesięcy liczony od dnia protokolarnego przekazania 

placu budowy. 
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Pytanie nr 2 - W jakiej formie należy przekazywać pytanie  do projektu? 

Odpowiedź do pytania nr 2 – Zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII 

„INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                   

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW” SIWZ oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego  

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1051 z  późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego wskazany 

w rozdziale I pkt 1, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 

344) lub faksem na nr 32/364-20-45 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: 

zp@mzbm.sosnowiec.pl. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad  

i terminów określonych w art. 38 ustawy PZP. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne 

informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na swojej 

stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) w zakładce, w której umieszczony jest SIWZ 

dotyczący niniejszego postępowania. 

 

Pytanie nr 3 - Czy jest ustalony termin wizji lokalnej? 

Odpowiedź do pytania nr 3 – Oferent może w każdej chwili dokonać wizji lokalnej  

w terenie, który jest ogólnodostępny. 

 

Pytanie nr 4 - Brak zapisu o procentowej wartości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy? 

Odpowiedź do pytania nr 4 – W ust. 1 Rozdziału XIV „WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY” SIWZ wskazano, że przed 

zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5% maksymalnej 

wartości nominalnej umowy. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia w formie pieniężnej 

następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego. 
 
 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego: 

Agnieszka Czechowska-Kopeć – Prezes Zarządu 

Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 
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