Towarzystwo Budownictwa Społecznego
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu
78 – 600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/2
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058669
w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział KRS
Kapitał Zakładowy 4.797 500,00 zł - wszystkie udziały objęte przez Gminę Miejską Wałcz

NIP: 765 - 15 - 10 - 295
______________________________________________________________________________________________________

Wałcz, 14 marca 2019 r.
L.dz. SK-4/1824/2019
Wg. rozdzielnika
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERENTA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
mieszkania chronione wraz z rampami zewnętrznymi dla osób niepełnosprawnych,
przy ul. Kilińszczaków 23 w Wałczu – II postępowanie”
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.),
wyjaśniam, co następuje:
I. Pierwsze pytanie do SIWZ (pisownia oryginalna):
Czy istnieje możliwość fakturowania częściowego - za zrealizowane zadania zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia ?
Odpowiedź do pytania:
1. Zamawiający dopuszcza rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy jednorazowo
po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie końcowego odbioru robót, lub w dwóch transzach
tj:
a) w pierwszej transzy po zrealizowaniu przez Wykonawcę 50% wartości robót wynikającej z
umowy, na podstawie częściowego odbioru robót,
b) w drugiej transzy po wykonaniu pozostałego zakresu przedmiotu zamówienia, na podstawie
końcowego odbioru robót.
Wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ został zmieniony w powyższym zakresie.

Do wiadomości:
1. Strona internetowa
2. Wykonawcy którzy zadawali pytania do SIWZ.
3. Wykonawcy którzy złożyli oferty.
4. Wykonawcy których zaproszono do udziału w postępowaniu.
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zgłoszenie awarii po godzinach otwarcia biura – 504 100 155
e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl
http.www.tbswalcz.pl
godziny otwarcia biura: poniedziałek 700 – 1630, wtorek, środa, czwartek 700 – 1500, piątek 700 - 1330

