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Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 2. 

 

       W imieniu Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

w Ciechocinku wyjaśniam: 

 

Pytania:  

Zwracamy się z prośba o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

3.   Prosimy o wyjaśnienie, które mieszkania są na wynajem, a które są socjalne. 

5.   Prosimy o wyjaśnienie , kto ponosi koszty wykonania przyłącza gazu  i 
przyłącza energetycznego, telefonicznego i TV do budynku. 

6.   Prosimy o wyjaśnienie czy przvłącze co jest w zakresie, mówi o tym 
załącznik nr 4 S1WZ. Z dokumentacji wynika że ogrzewanie mieszkań odbywać 
się będzie za pomocą piecyków gazowych, 

7.   Proszę o wyjaśnienie punktu 10. Wzoru oferty , który mówi o okresie 
rękojmi, wzór umowy nie mówi o rękojmi, tylko o gwarancji. Jeśli zamawiający 
żąda rękojmi za wykonane prace, to prosimy o określenie minimalnego jej 
okresu, 

8.   Proszę o wyjaśnienie paragrafu 18 wzoru umowy, mówiącego o 
konieczności zatrudnienia bezrobotnych, oraz o karach za ich nie zatrudnienie 
(zapis nic zrozumiały). 

9.   Czy zamawiający żąda załączenia kosztorysu w postaci wzoru (załącznik nr 
4) czy w  innej formie. Czy kosztorysy mają być dołączone w innej formie 
(szczegółowej lub uproszczonej),czy wystarczą wg załącznika nr 4. Prosimy o 
umieszczenie na stronie internetowej kosztorysów ślepych z podziałem  na 
część socjalną i pod wynajem, aktualnie załączone kosztorysy nie 
uwzględniają takiego podziału, uniemożliwia to rzetelne przygotowanie 
podziału kosztów na cześć socjalną i wynajmowaną, Ponadto jak rozdzielić 
koszty wykonania prac zewnętrznych (zieleń, drogi, przyłącza,) na część 
socjalną i na wynajem, 

10. Prosimy o uszczegółowienie STWZ w części 111 punkt 7): 

- podpunkt i) - o jakiej wartości oraz ile wykonanych budynków w okresie 5 
lał  zamawiający uzna za spełniające kryterium  prze targu 

- prosimy o wyjaśnienie podpunktu j) - jest on nie zrozumiały, nie wiemv 
czego dotyczy 



- podpunkt 1) - proszę o wyjaśnienie , jakie średnie zatrudnienie 
zamawiający uzna za spełniające wymogi SIWZ 

- podpunkt n) - jakie minimalne środki finansowe lub zdolność 
kredytową zamawiający uzna jako spełniające warunki STWZ 

- podpunkt o) - jaka minimalnej wysokość polisy OC zamawiający uzna 
jako spełniającą wymogi SIWZ 

 

Odpowiedź:  

Ad 3 

Lokalami socjalnymi są lokale o n/w powierzchniach użytkowych: 

-  lokale o powierzchni użytkowej 19,97 m
2 
 - szt 6 

-  lokale o powierzchni użytkowej 26,24 m
2 
 - szt 6  

-  lokale o powierzchni użytkowej 35,07 m
2 
 - szt 6 

Ad 5 

Koszty wykonania przyłączy gazu ,energetycznego, telefonicznego ,TV do 

budynku ponosi Zamawiający   

Ad 6 

Brak  przyłącza c.o. 

Ad 7 

Wykonawca na zadeklarować czas trwania rękojmi.  W „wzorze umowy” do 

sprawy nieuregulowanych mocą w/w umowie, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz Ustawy o zamówieniach 

publicznych. Zgodnie z art. 139 ust 1 UZP do umów w sprawie zamówień 

publicznych stosuje się przepisy KC. Zamawiąjący nie widzi potrzeby zamieścić 

w umowie zapisu dotyczącego rękojmi.  

Ad 8 

 „Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia 2 osób bezrobotnych z zasobów 

administrowanych przez Towarzystwo  przy realizacji zadania przez okres 6 m-cy 

w trakcie budowy  

W przypadku niespełnienia tego warunku potrącona zostanie kwota 30% 

najniższego wynagrodzenia ( obowiązującego w dniu odbioru przedmiotu umowy 

) x liczba osób x liczba miesięcy. 

Ad 9 

Załącznik nr 4 winien być wypełniony wg załączonego wzoru. W przypadku 

braku występowania opisanego zakresu prac pozycja w załączniku nie 

zostaje wypełniona. 

Należy wykonać kosztorysy szczegółowe i przedmiary zgodnie z  Częścią III 

SIWZP pkt 2 ppkt 8   

 

Ad 10       

Ad pkt 10 ppkt i: 

Zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2009r w sprawie dokumentów ,jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składowane” – podobny 



stopień skomplikowania i podobny koszt inwestycji. 

Ad 10 ppkt j 

Zgodnie z  „Rozporządzeniem w sprawie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2009r w sprawie dokumentów ,jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składowane” –. 

Ad pkt10 ppktl: 

Rzeczywiste zatrudnienie zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składowane”  

Ad pkt 10 ppkt n: 

Zamawiający nie przewiduje wypłacenia zaliczek i wykonawca powinien 

dysponować środkami zgodnie z oświadczeniem art. 24 PZP uwzględnieniem 

warunków płatności  

Ad pkt 10 ppkt o: 

Wysokość polisy powinna uwzględniać ewentualne ryzyko związane z realizacją 

inwestycji        

 

 

                                                                             Prezes Zarządu 


