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Dotyczy: 
postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizacj ę  zadania pn.: Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z gara żami wbudowanymi 
wraz z instalacjami wewn ętrznymi, doj ściami, drogami, parkingami, sieci ą  wodociągową , 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej i o świetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny 
przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju - Etap I. 

Dzia łając zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ń  publicznych 
(tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579) w odpowiedzi na pytania do tre ści SIWZ Jastrzębskie Towarzystwo 
Budownictwa Spo łecznego „Daszek" Sp. z o.o. jako Zamawiaj ący wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1: 
Z uwagi na zbliżający się  okres świąteczny, a co za tym idzie brak mo żliwości złożenia oferty w podanym 
przez Zamawiaj ącego terminie, tj. 03.04.2018 r., prosimy o przesuni ęcie terminu sk ładania ofert do dnia 
06.04.20 18 r. 

Odpowiedź : 
Z uwagi na poniższe zapytania oraz okres świąteczny Zamawiający informuje, iż  przed łuża termin 
składania ofert do dnia 4 kwietnia 2018 r. godz. 10.00. Odpowiedzi na zapytania dot. opisu 
przedmiotu zamówienia zostan ą  udostępnione w dniu jutrzejszym. Zmiana terminu sk ładania ofert 
uję ta zosta ła w Og łoszeniu o zmianie og łoszenia, które opublikowano w Biuletynie Zamówie ń  Publi-
cznych pod numerem 500066102-N-2018 w dniu 27.03.2018 r. 

Pytanie 2: 
Prosimy o wyznaczenie zakresu wykonania prac dla I etapu na rysunku PZT lub projekcie organizacji 
ruchu. 
Pytanie 3: 
Czy pod zlewy kuchenne należy przyjąć  szafki? 
Pytanie 4: 
Czy należy przyjąć  szafki do gazomierzy? 
Pytanie 5: 
Czy należy ująć  drzwi do każdego szachtu na ka żdym pi ętrze? 
Pytanie 6: 
Proszę  o sprecyzowanie zakresu dla dostawy śmietników: 
Czy należy przyjąć  tylko 1 szt. śmietnika YOGI? 
Co z segregacj ą  odpadów? 
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