
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”  Zduńska Wola, dnia 10.04.2019r. 

w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46 

tel. 43 8232617, tel/fax 43 8245457 
 

 

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: pytania do SIWZ do przetargu nieograniczonego na budowę pawilonu 

    usługowo-mieszkalnego przy ul. Getta Żydowskiego 32.  

 

Spółdzielnia mieszkaniowa „Lokator” w Zduńskiej Woli informuje, że do w/w 

postępowania zostało złożone pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią. 

 

Pytanie 1 

Witam, 

w związku z ogłoszonym przetargiem na budowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z 

infrastrukturą zewnętrzną przy ulicy Getta Żydowskiego 32 w Zduńskiej Woli. Prosimy o 

wydłużenie terminu zakończenia robót do końca czerwce 2020r. Spowodowane jest to 

poprawnym wykonaniem technologicznym. Do końca roku jest możliwość wykonania stanu 

surowego zamkniętego z tynkami. Nie można wykonywać prac wykończeniowych w okresie 

zimowym, w nieogrzewanym budynku, czyli układać gładzi, glazury, terakoty malowania. 

Po tym okresie wykonamy: elewacje, prace wykończeniowe wraz z zakończeniem robót 

zewnętrznych. Zaproponowany przez nas termin zakończenia wynika z technologii 

prowadzenia prac i jest zgodny ze sztuką budowlaną 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

 

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący wydłużenia terminu zakończenia robót 

do końca czerwca 2020r. informujemy: 

Założony przez Spółdzielnie termin wykonania inwestycji zakłada jej zakończenie do 

31.12.2019r. Do tego terminu zostały dostosowane terminy przyłączenia obiektu do 

miejskich sieci cieplnych i sieci energetycznej. Zgodnie z zawartymi umowami 

przyłączeniowymi odbiór ciepła przewidywany jest na 01.11.2019r., a energii elektrycznej  

na 30.09.2019r. Przy zachowaniu wymaganego terminu inwestycji nie zajdzie obawa 

wykonywania robót wykończeniowych w nieogrzewanym budynku.  

Niezależnie od powyższego informujemy, że mogą Państwo w ofercie przedstawić inny 

termin wykonania inwestycji wraz z  jego uzasadnieniem. Istotnym, przy tak wydłużonym 

terminie,  będzie także informacja na temat ceny robót, np. czy nie ulegnie zmianie w 

przypadku podwyżki materiałów, sprzętu lub innych czynników. Trudno jest nam na etapie 

ogłoszenia odnieść się do skutków takiego zapisu. Decyzję podejmie w tej sprawie komisja 

przetargowa, która na dzień dzisiejszy nie została jeszcze powołana.  


