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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 -   Czy balustrady balkonowe i okienne mają być z nierdzewki czy stal czarna 

malowana proszkowo??  

Odpowiedź do pytania nr 1 – Balustrady balkonowe i okienne winny być wykonane ze stali 

ocynk- malowanej proszkowo. 

 

Pytanie nr 2 -   Jaki rodzaj/kształt dachówki cementowej grafitowej należy wycenić? Na rynku 

jest wiele modeli i w różnych cenach.  

Odpowiedź do pytania nr 2 – Zamawiający nie narzuca rodzaju/kształtu dachówki.  
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Pytanie nr 3 -   Czy orynnowanie ma być z PCV?  

Odpowiedź do pytania nr 3 – Tak, orynnowanie winno być wykonane z PCV.  

 

Pytanie nr 4 -   Czy Wykonawca może modyfikować przedmiary jeżeli stwierdzi że są inne 

ilości niż w dokumentacji albo brakuje jakiś pozycji?  

Odpowiedź do pytania nr 4 – Zgodnie z zapisem Rozdziału II ust. 4 SIWZ załączone  

do SIWZ przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. 

 

Pytanie nr 5 -   Czy w zakresie przyszłego Wykonawcy nie ma malowania ścian?  

Odpowiedź do pytania nr 5 – Zakres prac nie obejmuje malowania ścian.  

 

 

Pytanie nr 6 -   W przedmiarze brak pozycji wyłaz strychowy, prosimy o dodanie. 

Odpowiedź do pytania nr 6 – Ww. zakres prac jest wskazany w poz. 66 - Osadzenie okien  

w połaci dachowej. 

 

Pytanie nr 7 -   Czy wykończenie balkony (izolacje + płytki) sa w zakresie Wykonawcy? Brak 

zakresu w przedmiarze. 

Odpowiedź do pytania nr 7 – W przedmiarze brak ww. zakresu, natomiast w projekcie są 

warstwy przekrój A-A. Należy dodatkowo wycenić balkon 3,37x1,15=3,8755 m² - wg. rys K4 

x 15 szt. 

 

 

 
 
 

W imieniu Zamawiającego: 

Agnieszka Czechowska-Kopeć – Prezes Zarządu 

Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 

 


