URZĄD
MIASTA MILANÓWKA
Milanówek, 20.01.2017 r.
ZP.271.1.3.2017.KN

WYKONAWCY
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/3/TOM/17 na:
„Budowę odwodnienia w ulicy Wysockiego w Milanówku”
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania
zadane przez Wykonawcę w dniu 20.01.2017 r. dot. ww. postępowania przetargowego:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót ?
Odpowiedź nr 1:
NIE, Zarządca drogi nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 2
Czy MPWiK Milanówek będzie pobierało opłaty z tytułu pełnionego nadzoru nad realizacją
inwestycji ?
Odpowiedź nr 2:
NIE, MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku nie pobiera opłaty za nadzór techniczny.

Pytanie nr 3
Co należy zrobić z wyciętymi drzewami ? Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu wyciętych
drzew? Jeżeli tak to na jaką odległość ?
Odpowiedź nr 3:

Wycięte i pocięte drzewa pozostaną na działce właściciela. Gałęzie należy spalić lub
wywieść.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuści zmianę uziarnienia obsypki filtracyjnej drenażu na 16/32 mm ?
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Odpowiedź nr 4:
TAK, Zamawiający dopuszcza zmianę uziarnienia obsypki filtracyjnej drenażu na 16/32 mm.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym Oferenta
który nie zatrudnia na stałe (umowa o pracę) kierownika budowy dysponującym wymaganym
doświadczeniem, a w przypadku wyboru tego Oferenta zatrudni go na umowę o dzieło/zlecenie?
Odpowiedź nr 5:
TAK, Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym Oferenta
który nie zatrudnia na stałe (umowa o pracę) kierownika budowy.
Zgodnie z rozdz. I ust. 1 pkt. 1.6) SIWZ Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się,
iż zatrudni na umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do
wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności tj.: wykonywania robót
polegających na układaniu rurociągu drenażowego z infrastrukturą towarzyszącą (studnie,
wylot z umocnieniem rowu) na cały okres realizacji przedmiotu umowy.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
/-/
Anna Nyrek-Koczkodaj
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