
str. 1 
 

CIECHOCIŃSKIE TOWARZYSTWO 
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z O.O. 
87-720 CIECHOCINEK ul. BEMA 23A  
tel.: 54-283-35-77; fax.: 54-283-35-77  
e – mail: ctbs@wl.home.pl.    www.ctbs.multibip.pl 
NIP 888-24-93-976     KRS 0000 123 190 
Kapitał zakładowy    5.367.230,00 
 

                                                                                                                                   Ciechocinek 15.04.2014 r. 
                                                                                                                                
                                                                              
 
DN.1464.2014 
 
W odpowiedzi na zapytania przetargowe wyjaśniam: 
 

1. Prosimy o podanie daty zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, gdyż brak jej wskazania w SIWZ, jak również brak 
zamieszczenia przedmiotowego Ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego. 
Ad 1   Ogłoszenie zamieszczone wraz z datą w biuletynie Zamówień Publicznych  w 
dniu 3.04.2014r. 

2. Z uwagi na zapisy Rozdziału 1 pkt 1.7 SIWZ oraz § 5 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do 
SIWZ), mówiące o zakończeniu robót do dnia 30.06.2015 r., prosimy o wyjaśnienie 
rozbieżności tych zapisów z treścią pkt. 2 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do 
SIWZ), który przewiduje 12-miesięczny termin realizacji i ujednolicenie tych zapisów. 

            Ad 2 termin wykonania zadania obowiązuje do 30.06.2015r. 
3. Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego roku ma być Dziennik Ustaw, o którym mowa w 

„UWADZE” zamieszczonej w Rozdziale 3 pkt 3.11.3 SIWZ. 
Ad 3 Dziennik Ustaw z roku 2000. 

4. Prosimy o wyjaśnienie, o jakim druku Zamawiającego mowa jest w Rozdziale 4 pkt 9) 
SIWZ. 
Ad 4 Sporządzić na własnym druku. 

5. Wszędzie tam we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), gdzie mowa jest 
o opóźnieniu Wykonawcy lub o jego odpowiedzialności za opóźnienie, zwłaszcza gdy 
chodzi o kary umowne (§ 13 wzoru umowy) - ale nie tylko, prosimy o zmianę terminu 
„opóźnienie” na „zwłoka” w odpowiedniej formie gramatycznej. Wykonawca winien 
bowiem odpowiadać jedynie za zawinione przez niego niedotrzymanie terminów 
wykonania obowiązków umownych, a nie również za okoliczności, na których 
wystąpienie nie miał wpływu lub są od niego niezależne. 
Ad 5 Umowa pod tym względem jest sporządzona prawidłowo.  

6. Prosimy, aby w § 14 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) na końcu zdania 
zwrot „14 dni po upływie gwarancji” zmienić na „15 dni po upływie rękojmi”, a w ust. 
2 wykreślić zwrot „gwarancji i” oraz „w terminie określonym w Par. 15”, gdyż zgodnie 
z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy służy zabezpieczeniu jedynie roszczeń z tytułu rękojmi za wady a 
nie z tytułu gwarancji jakości. 
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Ad 6 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w § 14 ust 1 umowy  zwrot  „14 dni po 
upływie gwarancji” zmienić na „15 dni po upływie rękojmi”. Zamawiający wyraża 
zgodę aby w § 14 ust 2 wykreślić zwrot  „gwarancji i” oraz „w terminie określonym w 
§  15”.  

7. Prosimy, aby we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) wprowadzić następujące 
jeszcze zmiany: 

a. w § 2 na końcu zdania dopisać „z przeznaczeniem na cele budowlane związane 
z przedmiotem niniejszej umowy”; 
Ad 7a Zamawiający wprowadza zmianę  w § 2 „Zamawiający oświadcza, że 
dysponuje nieruchomością przy ul. Nieszawskiej 149b  w Ciechocinku z 
przeznaczeniem na cele budowlane związane z przedmiotem niniejszej 
umowy. 

b.  w § 3 lit. e) wyraz „specyfiką” zastąpić sformułowaniem „specyfikacją 
techniczną”; 
Ad 7b Zamawiający wprowadza zmianę  w § 3 lit.e wyraz „specyfiką” 
zastępuje sformułowaniem „specyfikacją techniczną”. 

c. w § 6 ust. 1 na końcu zdania dopisać „wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu 
na budowę oraz dziennikiem budowy”; 
Ad 7c Zamawiający wprowadza zmianę  w § 6 na końcu zdania dopisuje „wraz 
z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz dziennikiem budowy”. 

d.  w § 9 dodać ust. 3 w brzmieniu: „Zamawiający zapewni nadzór autorski”; 
Ad 7d Zamawiający wprowadza zmianę  w § 3 wprowadza ust. 3 w brzmieniu: 
„Zamawiający zapewni nadzór autorski”. 

e.  w § 12 ust. 1 wykreślić „2-ch”, natomiast po wyrazie „przejściowych” wpisać 
„wystawianych w układzie miesięcznym”. 
Ad 7e  Zamawiający nie wyrażam zgody na zmianę w w/w punkcie. 

f. w § 12 ust. 2 po wyrazie „otrzymania” wpisać „przez Zamawiającego”; 
Ad 7f Zamawiający wprowadza zmianę  w § 12 ust. 2 po wyrazie „otrzymania” 
wpisuje „przez Zamawiającego”. 

g. w § 12 ust. 3 po wyrazie „zapłaty” wpisać „na rzecz Wykonawcy”; 
Ad 7g Zamawiający wprowadza zmianę  w § 12 ust.3 po wyrazie „zapłaty” 
wpisuje „na rzecz Wykonawcy”.  

h. w § 13 ust. 1 lit. a) wyraz „odbioru” zmienić na „umowy”, a wartość „0,2%” 
zmienić na „0,1%”; 
Ad 7h Zamawiający wprowadza zmianę  w § 13 liter a wyraz „odbioru” 
zmienia na „umowy” Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości 
„0,2%” na „0,1%”. 

i. w § 13 ust. 1 lit. b) po wyrazie „przedmiotu” wpisać „umowy”, po wyrazie 
„odbiorze” wpisać „końcowym”, a wartość „0,2%” zmienić na „0,1%”; 
Ad 7i w § 13 ust 1 litera b po wyrazie przedmioty Zamawiający wpisuje wyraz  
„umowy”  po wyrazie odbiorze” Zamawiający wpisuje słowo” końcowy”. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości „0,2%” na „0,1%”. 

j.  w § 13 ust. 1 lit. c) zwrot „niezależnych od Zamawiającego” zmienić na 
„zależnych od Wykonawcy”; 
Ad 7j Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis. 

k. w § 13 ust. 1 kolejną lit. d) oznaczyć jako ust. 2, w którym po wyrazie 
„budowy” wpisać „i odebranie robót”, a wartość „0,2%” zmienić na „0,1%”; 
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Ad 7k W § 13 ust 1 literę „d’ oznacza się jako ust 2 w którym po wyrazie 
„budowy” wpisuje się i „odebranie robót” a wartość 0,2% zmienia się na 
wartość 0,1 %. 

l.  w § 13 dodać ust. 3 w brzmieniu: „3. Każda ze stron może naliczyć kary 
umowne do łącznej wysokości 10% wynagrodzenia umownego.”; 
Ad 7l Zamawiający nie wyraża zgody  na wprowadzenie dodatkowego zapisu. 

m. w § 13 dodać ust. 4 w brzmieniu: „4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia 
Wykonawcy prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar.”; 
Ad 7m Zamawiający nie wyraża zgody  na wprowadzenie dodatkowego zapisu. 

n. w § 14 ust. 1 i 3 po wyrazie „ubezpieczeniowej” wpisać każdorazowo „lub 
bankowej”; 
Ad 7n  w § 14 ust. 1 i 3 Zamawiający po wyrazie „ubezpieczeniowej” wpisuje  
każdorazowo „lub bankowej. 

o. w § 16 ust. 18 wartość „5%” zmienić każdorazowo na „1%”; 
Ad 7o nie wyrażam zgody. 

p. w § 16 ust. 21 po wyrazie „roboty” wpisać „budowlane”; 
Ad 7p  w § 16 ust. 21 po wyrazie „roboty” Zamawiający wpisuje „budowlane”; 

q. w § 17 po słowach „gotowości do odbioru” wpisać „końcowego”; 
Ad 7q Zamawiający wprowadza zmianę  w § 17 po słowach „gotowości do 
odbioru” wpisuje „końcowego”. 

r. w § 18 ust. 1 po wyrazie „odbiorze” Zamawiający wpisuje „końcowym”, a 
liczbę „7” zastępuje liczbą „14”; 
Ad 7r w § 18 ust. 1 po wyrazie „odbiorze” wpisać „końcowym”, a na końcu 
zdania dopisać „chyba, że ze względów technologicznych lub organizacyjnych 
wymagany jest dłuższy termin takiego usunięcia”. 

s. w § 18 ust. 2 po wyrazie „odbiorze” wpisać „końcowym”, a na końcu zdania 
dopisać „ale tylko wówczas, gdy wady te lub usterki uniemożliwiają 
korzystanie z przedmiotu odbioru”; 

      Ad 7s w § 18 ust. 2 po wyrazie „odbiorze” Zamawiający wpisuje „końcowym”, 
a na końcu zdania dopisać „ale tylko wówczas, gdy wady te lub usterki 
uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu odbioru. 

t. w § 18 ust. 4 termin „7 dni” zmienić na „14 dni”; 
Ad 7t Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

u. w § 18 ust. 5 na końcu zdania dopisać „chyba że ze względów 
technologicznych lub organizacyjnych wymagany jest dłuższy termin takiego 
usunięcia”; 
Ad 7u Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 
v. w § 20 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 oraz dodać ust. 2 

w brzmieniu: 
„2. Z uwzględnieniem treści art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej 
umowy następujących aneksów: 



str. 4 
 

a. aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (z tym że cena 
brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany 
stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian); 

b. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania 
zamówienia z powodu działań osób trzecich, uniemożliwiających 
wykonanie robót, a które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze Stron; 

c. aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania 
zamówienia z powodu: wystąpienia okoliczności siły wyższej (np. 
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach); wystąpienia 
warunków atmosferycznych lub gruntowych uniemożliwiających 
prawidłowe wykonanie robót w terminach umownych - fakt ten musi 
mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy; wystąpienia okoliczności, 
których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności).”. 

Ad 7v . Zamawiający nie przewiduje wprowadzenie w/w zmian w umowie i 
pozostawia treść § 20 w dotychczasowym brzmieniu. 

8. Prosimy o podanie klasyfikacji PKOB budynku. 
Ad 8  Symbol PKOB -1130 

9. Prosimy o potwierdzenie, że mieszkania z segmentu A określone w SIWZ jako na 
wynajem, będą przeznaczone na stały pobyt ludzi i służyć będą zaspokajaniu ich 
potrzeb mieszkaniowych. 
Ad 9 Budowany budynek jest budynkiem mieszkalnym 

10. Brak w przedmiarze robót budowlanych pozycji związanej z wykonaniem podjazdów 
dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie, czy wykonanie podjazdów 
jest w zakresie. 
Ad 10 W przedmiarze jest pozycja dotycząca osób niepełnosprawnych 

11. Z uwagi na występujące rozbieżności w ilościach pomiędzy przedmiarem 
a dokumentacją: 
W przedmiarze dla segmentu A w pozycji 142 jest do wykonania 50 m2 gładzi 
gipsowych, zgodnie z dokumentacją 115 m2 

Ad 11 Ilość gładzi w przedmiarze jest prawidłowa. 
 

12.  W przedmiarze dla segmentu A w pozycji 196 jest do zamontowania 10 szt. kratek 
wentylacyjnych, zgodnie z dokumentacją 14 szt. 
Ad 12Należy przyjąć  14 kratek wentylacyjnych zgodnie z dokumentacją. 

13. W przedmiarze dla segmenty B w pozycji 8 policzone jest ok. 1,9 t stali zbrojeniowej, 
zgodnie z dokumentacją ok. 2,7 t, prosimy o informację, które ilości wykonawcy 
zobowiązani są wycenić. 
Ad 13 ilość zbrojenia w przedmiarze jest zgodna z dokumentacją 

14. W projekcie konstrukcyjnym jest altanka, natomiast w przedmiarach wykonawca nie 
znajduje pozycji odpowiadających temu zakresowi. Prosimy o uzupełnienie lub 
informację, czy przedmiotowa „altanka” wchodzi w zakres oferty. 
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Ad 12 W przedmiarze jest pozycja dotycząca altany śmietnikowej. 
15. W projekcie zagospodarowania terenu wykonawca nie dopatrzył się zasilania 

głównego budynku. Prosimy o informację, po czyjej stronie ww. zasilanie jest do 
wykonania. 
Ad 13 Wykonanie zasilania budynku ( złącz kablowych – usytuowanych koło klatek) 
leży po stronie firmy energetycznej..                                          

 
                                                                                                                   Prezes Zarządu                                            
                                                                                                                   Andrzej Wojdyło 


