
 
 DO  ZAMAWIAJ ĄCEGO  WPŁYNĘŁY  NASTĘPUJĄCE  ZAPYTANIA 

 
 
19.08.2010r. 
 

1. Dołączenie załącznika tj. zestawienia grzejników – poniewaŜ w przedmiarach nie 
wyszczególniono wymiarów, typów, ilości poszczególnych grzejników. Propozycje 
kosztorysowe odnoszą się do zestawienia w projekcie. Brak dokumentacji instalacji 
c.o., tj. rysunków, opisu oraz zestawienia grzejników. 

 
Odp. W odpowiedzi załączamy zestawienie materiałów. 
 

 
20.08.2010r. 
 

1. Prośba o wyjaśnienie pozycji, które dotyczą grzejników, tj. podanie mocy, typu oraz 
wielkości, poniewaŜ w przedmiarze robót jest tylko informacja – wg zestawienia w 
projekcie. W materiałach, które są dostępne – takiego projektu nie ma. 

 
Odp. W odpowiedzi załączamy zestawienie materiałów. 
 

23.08.2010r. 
 

1. W SIWZ (punkt VI ust. 1) – zgodnie z wykazem oświadczeń i dokumentów oferent 
ma załączyć wykaz robót budowlanych i wykaz osób, a do specyfikacji nie załączono 
wzorów tych wykazów. 

      PYTANIE: Czy zostaną dołączone, czy naleŜy samemu sporządzić te wykazy. 
Odp. Wykonawca sporządza te wykazy samodzielnie. 
 
2. PYTANIE: w poz. Nr 34, str.10-11 jest komin Ø180 jednościenny, a w projekcie 

budowlanym na str.4 ppkt g jest podany komin dwuścienny MKD i na str. 17 – 
zestawienie elementów komina. Który komin ująć? 

 
Odp. NaleŜy ująć komin jednościenny jako wkład w istniejący kanał spalinowy. 
 
3. W przedmiarze ogólnobudowlanym brak podanych ilości robót, które naleŜy wycenić, 

czy przedmiar zostanie uzupełniony? 
 
Odp. W załączeniu przesyłamy właściwy przedmiar ogólnobudowlany. 

 
4. Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ – w załączonym przedmiarze branŜy budowlanej 

brak obmiarów we wszystkich pozycjach kosztorysowych, co umoŜliwia prawidłową 
wycenę przedmiotu zamówienia Prośba o uzupełnienie. 

 
Odp. W załączeniu przesyłamy właściwy przedmiar ogólnobudowlany. 
 
Ponadto w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonuje się 

następujących zmian: 
 



miejsce zmiany było jest 

str. 7 pkt XV. tiret 2 

• Zamawiający dopuszcza by 
zabezpieczenie tworzone było 
przez potrącenia z naleŜności 
za częściowe wykonanie 
usługi, przy czym: 

a. w dniu zawarcia umowy 
Wykonawca wniesie co 
najmniej 30% kwoty 
zabezpieczenia, 

b. wniesienie pełnej wartości 
zabezpieczenia nie moŜe 
nastąpić później niŜ do 
połowy okresu 
obowiązywania umowy 

ZAPIS ZOSTAJE 
SKREŚLONY 

str. 13 Załącznik nr 3 – 
projekt umowy: 

oznaczenie strony umowy 

Pleszewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 
Pleszew, numer KRS: 
……………, REGON: 
……………, NIP: ……………, 
zwanym w treści umowy 
Zamawiającym, w imieniu 
którego działa Alicja Błaszczyk 
– Prezes Spółki 

Wspólnota Mieszkaniowa, ul. 
Zielona 8 w Pleszewie w 
imieniu, której działa 
Pleszewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 
o.o., zwane w treści umowy 
Zamawiającym, reprezentowane 
przez: Alicję Błaszczyk – 
Prezesa Zarządu PTBS Sp. z o.o. 

str. 15 Załącznik nr 3 – 
projekt umowy: § 15 

ust. 5 

W przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w 
§ 13 ust. 5 i w § 18 ust. 2, pkt b, 
ppkt 1 wynagrodzenie ustalone 
na podstawie § 13 ust. 1 zostanie 
odpowiednio obniŜone. 

W przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w 
§ 13 ust. 3 i w § 19 ust. 2, pkt b, 
ppkt 1 wynagrodzenie ustalone 
na podstawie § 13 ust. 1 zostanie 
odpowiednio obniŜone. 

 
 
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść powyŜszych odpowiedzi w treści składanej 

oferty. 
 
Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. 

 


