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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 dokumentacji znajduje się przebudowa linii kablowej 20kV natomiast brak 

jest przedmiarów na wykonanie tego zakresu prac. Proszę o odpowiedź czy ten zakres pras 

wchodzi w zakres wyceny. Ewentualnie proszę o uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź do pytania nr 1 – Zamawiający uzupełnia przedmiar poprzez udostępnienie  

go na stronie internetowej pod ogłoszeniem om ww. zamówieniu. 

 

 

 

Pytanie nr 2 - Dokumentacja obejmuje swoim zakresem gniazda, łączniki, wentylatory,  

oraz oprawy oświetleniowe w garażu, proszę o odpowiedź czy ten zakres pras wchodzi  

w zakres wyceny. Ewentualnie proszę o uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź do pytania nr 2 – Zamawiający prosi o wycenę zgodnie z przedmiarami które 

ograniczają zakres do wykonania przez oferenta.  W zakres wyceny wchodzą tylko puszki 

elektryczne bez gniazd, łączników i wentylatorów. Budynki zostały zaprojektowane  
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z wyposażeniem zgodnym z rozporządzeniami i prawem budowlanym do wykończenia przez 

klienta nabywającego budynek 

 

 

 

Pytanie nr 3 -   W Dokumentacja obejmuje swoim zakresem anteny DVB-T, FM, SAT, proszę 

o odpowiedź czy ten zakres pras wchodzi w zakres wyceny. Ewentualnie proszę o uzupełnienie 

przedmiarów. 

 

Odpowiedź do pytania nr 3 – Zamawiający prosi o wycenę zgodnie z przedmiarami,  

które ograniczają zakres do wykonania przez oferenta.  W zakres wchodzi maszt antenowy  

na dachu bez anten DVB-T, FM, SAT. Budynki zostały zaprojektowane z wyposażeniem 

zgodnym z rozporządzeniami i prawem budowlanym do wykończenia przez klienta 

nabywającego budynek 

 

 

 

Pytanie nr 4 -   Dokumentacja obejmuje swoim zakresem szafę multimedialną,  proszę  

o odpowiedź czy szafa ma być wyposażona, czy pusta skrzynka, ewentualnie proszę o podanie 

wyposażenia tej szafy. 

 

Odpowiedź do pytania nr 4 – Zamawiający prosi o wycenę zgodnie z przedmiarami, 

które ograniczają zakres do wykonania przez oferenta. Szafa wyposażona w tackę na spawy 

dla ilości do 100 włókien oraz krosownicę telefoniczną do 50 par. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego: 

Agnieszka Czechowska-Kopeć – Prezes Zarządu 

Agnieszka Wajda – Członek Zarządu 

 


