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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 -   Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający dysponuje prawomocną 

decyzją zezwalającą na wycinkę drzew w zakresie zgodnym z rysunkiem Etapowanie robót – 

Etap 1. 

Odpowiedź do pytania nr 1 – Zamawiający nie posiada prawomocną decyzją zezwalającą 

na wycinkę drzew – decyzja jest w trakcie procedowania. 
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Pytanie nr 2 -   W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów  

i urządzeń technicznych równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych  

w dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający 

dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań 

projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są 

nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.  

Odpowiedź do pytania nr 2 – Zamawiający potwierdza powyższe stwierdzenie.  

 

Pytanie nr 3 -   Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest wskazać  

w ofercie poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, także firmy (oznaczenie przedsiębiorców) jedynie w tych przypadkach,  

w których na etapie składania oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców, 

którym Wykonawca zamierza powierzyć określone zakresy robót w ramach podwykonawstwa. 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku robót, które Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom, ale nie zostali oni jeszcze wybrani na etapie składania ofert,  

a więc nie są mu znane dane tychże podwykonawców, wystarczającym będzie podanie w 

ofercie jedynie zakresów robót, których wykonanie zamierza powierzyć w ramach 

podwykonawstwa. 

Odpowiedź do pytania nr 3 – Zamawiający potwierdza powyższe stwierdzenie.  

 

Pytanie nr 4 -   Mając na uwadze, iż w przedmiotowym postępowaniu dokumentację 

projektową, na podstawie której będzie realizowane przedmiotowe zadanie inwestycyjne, 

zapewnienia Zamawiający, poprzez co Wykonawca nie miał żadnego wpływu na jej 

opracowanie, wnosimy o uzupełnienie postanowień Umowy o dodatkowe zapisy, 

o proponowanej treści: „Jednakże Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  

w szczególności finansowej, za błędy, rozbieżności lub braki dostarczonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, których 

stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy projektowej lub dokonywania stosownych 

obliczeń i sprawdzeń. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania wykrytych  

w dokumentacji projektowej nieprawidłowości. Wykonawca nie jest zobowiązany  

do ponoszenia kosztów doprowadzenia dokumentacji projektowej do należytego stanu, 

ponoszenia kosztów prac koniecznych do wykonania robót zgodnie ze zmienioną, poprawioną, 

czy w inny sposób zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Jeśli wskutek wykrytych błędów, 

braków i innych nieprawidłowości dokumentacji projektowej nie będzie możliwe 

kontynuowanie robót objętych przedmiotem nin. Umowy, Wykonawca jest uprawiony  

do wstrzymania się z wykonaniem robót i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

opóźnienia w stosunku do podanego w umowie terminu zakończenia robót. Po otrzymaniu 

skorygowanej dokumentacji projektowej od Zamawiającego, sporządzony zostanie aneks,  

w którym Strony wprowadzą nowy termin zakończenia robót. Przesunięcie terminu 



 

końcowego nastąpi o okres od chwili przekazania przez Wykonawcę informacji  

o nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej do chwili przekazania Wykonawcy 

skorygowanej dokumentacji.” 

Odpowiedź do pytania nr 4 – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego 

zapisu.  

 

Pytanie nr 5 -   Prosimy o potwierdzenie, iż w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający 

będzie ponosił koszty materiałów eksploatacyjnych. 

Odpowiedź do pytania nr 5 – Zamawiający potwierdza powyższe stwierdzenie.  

 

 

Pytanie nr 6 -   Prosimy o informację, czy w trakcie użytkowania obiektu Zamawiający będzie 

dokonywał we własnym zakresie i na własny koszt odbiory UDT, których obowiązek 

przeprowadzenia nałożył na użytkownika ustawodawca? 
 

Odpowiedź do pytania nr 6 – Brak jest urządzeń podlegających odbiorowi UDT. 

 

 

Pytanie nr 7 -   Wg § 11 ust. 1 pkt 5), 6), 7) i 8)  projektu umowy Zamawiający wprowadził 

kary umowne związane z podwykonawstwem robót, wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za 

każdy przypadek. Mając na względzie nadmierną wysokość wskazanej kary umownej prosimy 

o jej obniżenie do poziomu 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy przypadek. 

 

Odpowiedź do pytania nr 7 – Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie ww. kary 

umownej.  

 

 

Pytanie nr 8 -   Prosimy o zmianę terminologii w § 11 zastępując słowo „opóźnienie” słowem 

- „zwłoka”. 

Odpowiedź do pytania nr 8 – Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę terminologii.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Pytanie nr 9 -   W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów  

i urządzeń równoważnych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej 

materiałów i urządzeń, dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi 

danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając 

przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego 

Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – 

prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów  

i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń 

opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji 

przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. 
 

Odpowiedź do pytania nr 9 – Zamawiający potwierdza powyższe stwierdzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

W imieniu Zamawiającego: 

Agnieszka Czechowska-Kopeć – Prezes Zarządu 

Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 

 


