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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 - W przedmiarach robót branży budowlanej Etapu I i II brak zakresu prac 

związanych z : 

 wykonaniem karczowania korzeni drzew oraz wywozu karpiny i drzew, 

 dowozem gruntu lub kruszywa przeznaczonego na wzmocnienie podłoża pod 

fundamenty szeregu nr 2 wykonywanego w 2 etapie; 

 wykonaniem zasypów zewnętrznych fundamentów; 

 wywozem nadmiaru gruntu z wykopów; 

 izolacją pionową ścian fundamentowych od wewnętrznej strony budynku (przedmiar 

obejmuje tylko ścianę po zewnętrznej stronie); 

 wywozem nadmiaru gruntu z wykopów; 

 ponadto, powierzchnia dachu w dziale "Pokrycia dachowe" została zaniżona i podana 

w m2 rzutu, a powinna być w m2 rozwinięcia dachu. 
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 Prosimy o uzupełnienie i weryfikację  przedmiarów celem zapewnienia zasad uczciwej 

konkurencji i możliwości przygotowania kompletnej oferty przez Oferentów. 

 

Odpowiedź do pytania nr 1 – Zamawiający informuje: 

 

1) odnośnie karczowania korzeni drzew oraz wywozu karpiny i drzew - dodano pozycje  

w przedmiarze dodatkowym nr 2; 

2) odnośnie dowozu gruntu lub kruszywa przeznaczonego na wzmocnienie podłoża pod 

fundamenty - wykonano bilans gruntu do wywozu oraz podzielono go w przedmiarze 

dodatkowym nr 2, jako do wbudowania pod wzmocnienie podłoża pod szereg nr 2  

oraz do wywozu nadmiaru z placu budowy; 

3) odnośnie wykonania zasypów zewnętrznych fundamentów - dodano pozycje  

w przedmiarze dodatkowym nr 2;  

4) odnośnie wywozu nadmiaru gruntu z wykopów - wykonano bilans gruntu do wywozu  

oraz podzielono go w przedmiarze dodatkowym nr 2 jako do wbudowania pod 

wzmocnienie podłoża pod szereg nr 2 oraz do wywozu nadmiaru z placu budowy; 

5) odnośnie izolacji pionowej ścian fundamentowych od wewnętrznej strony budynku 

(przedmiar obejmuje tylko ścianę po zewnętrznej stronie) - dodano pozycje w przedmiarze 

dodatkowym nr 2; 

6) odnośnie wywozu nadmiaru gruntu z wykopów - wykonano bilans gruntu do wywozu  

oraz podzielono go w przedmiarze dodatkowym nr 2 jako do wbudowania  

pod wzmocnienie podłoża pod szereg nr 2 oraz do wywozu nadmiaru z placu budowy; 

7) odnośnie powierzchni dachu w dziale “pokrycia dachowe” została zaniżona i podana w m² 

rzutu, a powinna być w m² rozwinięcia dachu - powierzchnia została zweryfikowana 

ponownie oraz jest wyliczona poprawnie w rozwinięciu dachu.  

 

Zamawiający uzupełnia przedmiar poprzez udostępnienie go na stronie internetowej pod 

ogłoszeniem o ww. zamówieniu. 

 

 

 

Pytanie nr 2 - W przedmiarach robót branży sanitarnej i drogowej Etapu I i II  brak zakresu 

prac związanych z : 

 wywozem nadmiaru gruntu z wykopów i korytowania; 

 Prosimy o uzupełnienie i weryfikację  przedmiarów celem zapewnienia zasad uczciwej 

konkurencji i możliwości przygotowania kompletnej oferty przez Oferentów. 

  
 

 



 

Odpowiedź do pytania nr 2 – Zamawiający informuje, iż wykonano bilans gruntu  

do wywozu oraz podzielono go w przedmiarze dodatkowym nr 2 jako do wbudowania  

pod wzmocnienie podłoża pod szereg nr 2 oraz do wywozu nadmiaru z placu budowy. 

 
BILANS GRUNTU Z WYKOPÓW  

Wykopy branża architektoniczno konstrukcyjna 1 etap inwestycji 353,217 m³  

Wykopy i korytowanie branża drogowa zjazd 112,58 + 39,13 m³ = 151,71 m³  

Wykopy i korytowanie branża drogowa 1 etap inwestycji 314,70 + 145,01 m³ = 459,71 m³  

Wykopy i korytowanie branża drogowa 2 etap inwestycji 130,63 + 75,41 m³ = 206,04 m³  

Roboty ziemne branza sanitarna 1 etap inwestycji 270,00 + 48 + 664,14 + 259,07 + 285,33 + 

86 + 97 m³ = 1709,54 m³ 

Roboty ziemne branża sanitarna 2 etap inwestycji 405 + 72 + 166,5 + 12,97 + 155,16 + 129,6 

+ 145,80 m³ = 1087,03 m³ 

SUMA 3614,03 m³ 

 

Zamawiający uzupełnia przedmiar poprzez udostępnienie go na stronie internetowej  

pod ogłoszeniem o ww. zamówieniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

W imieniu Zamawiającego: 

Agnieszka Czechowska-Kopeć – Prezes Zarządu 

Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 

 


