
Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. budowa 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 przy ul. Prostej w Tczewie. 

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego 

postępowania. Poniżej przedstawiamy ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami przez 

Zamawiającego: 

Pytanie nr 1 

Brak detali dotyczących balustrad wewnętrznych. Proszę o przedłożenie rysunków. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Brakujące detale zostaną uzgodnione w trakcie wykonania robót z wybranym Wykonawcą. 

Pytanie nr 2 

Po czyjej stronie będzie przesunięcie istniejącego złącza kablowego do ściany budynku? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Po stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 3 

Wg Umowy § 14 pkt 1 Wykonawca ma wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

łącznej wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Proszę o zmianę zabezpieczenia do 5%. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający podtrzymuje zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto.  

Pytanie nr 4 

Odnośnie § 14 Umowy proszę o dopuszczenie rozliczenia przedmiotu umowy w następującej postaci: 

6 faktur częściowych po 15% ceny ryczałtowej oraz 1 faktura końcowa 10% ceny ryczałtowej. 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający podtrzymuje zapis we wzorze umowy par.10, ust.1, który reguluje rozliczenie za 

przedmiot umowy. 

Pytanie nr 5 

Ościeżnica drzwi wewnątrz mieszkania – drewniana czy metalowa? Jaki kolor stolarki wewnętrznej? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Stolarka wewnętrzna drewniana w kolorze białym, ościeżnica drewniana w kolorze białym. 

 

 

Jednocześnie nadmieniamy, że Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

opisie przedmiotu zamówienia /rozdział 3 Siwz/ jednoznacznie zaznaczył, że przedmiary należy 

traktować jako materiały pomocnicze przy wycenie oferty. W przypadku rozbieżności między 

przedmiarami, a projektem budowlano-wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest wycenić 

ofertę w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz opis przedmiotu zamówienia.  

 

UWAGA 

Informujemy, że terminy składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium nie ulegają zmianie. 

Niniejsze pismo stanowi część składową specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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