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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta (dawna 

Fiderkiewicza), znak sprawy ZP.271.28.TOM.2019.JS 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców  o treści jak poniżej Zamawiający, działając 

na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje odpowiedzi oraz modyfikuje zapisy SIWZ 

zmieniając termin składania i otwarcia ofert:  

 

Pytanie nr 1 Prosimy o usunięcie z wzoru umowy §7 pkt 4 zapisów dotyczących kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe. 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w § 7 pkt 4 Wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 2 Prosimy o udostępnienie przedmiaru zieleni. 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zieleni 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. Jako teren przeznaczony do założenia trawnika 

należy przyjąć teren, który nie został ujęty pod pozostałe elementy opracowania. 

Wiążąca dla Wykonawcy jest dokumentacja projektowa, a Przedmiar robót ma 

jedynie charakter pomocniczy. 

 

Pytanie nr 3 Prosimy o udostępnienie wykazu drzew do wycinki jeśli występują. 

Odpowiedź:  Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Wszystkie prace w obrębie drzew winny zostać 

wykonane pod nadzorem osoby posiadającej doświadczenie. 

 

Pytanie nr 4 Czy w zakresie robót Wykonawcy jest przestawienie słupa teletechnicznego 

oznaczonego na planie PZT? 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że w zakresie robót jest usunięcie kolizji z istniejącą 

infrastrukturą. Wykonawca zobowiązany jest do przestawienia słupa 

teletechnicznego. 

Pytanie nr 5 Prosimy o zamieszczenie opisu do PZT. 

Odpowiedź:  Zamawiający załącza brakujący dokument – załącznik nr 1. 

   

Pytanie nr 6 Jaka jest kategoria ruchu KR przebudowywanej drogi? 

Odpowiedź:  Kategoria ruchu to KR 2. 

ZP.271.28.TOM.2019.JS 
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Pytanie nr 7 Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej na przestawienie słupa 

teletechnicznego. 

Odpowiedź:  Zmianę lokalizacji słupa przedstawiono i opisano w projekcie zagospodarowania 

terenu. 

 

Pytanie nr 8 Prosimy o zamieszczenie badań geotechnicznych. 

Odpowiedź:  Zamawiający załącza brakujący dokument – załącznik nr 2. 

 

Pytanie nr 9 Czy w zakresie robót Wykonawcy jest założenie trawników? 

Odpowiedź: Tak, ponadto Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zniszczonych trawników. 

 

Pytanie nr 10 Czy pielęgnacja i gwarancja trawników jest do pierwszego koszenia? 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z załączoną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

Pytanie nr 11 Czy materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy? 

Odpowiedź: Tak, materiały z rozbiórki należą do Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 12 Czy destrukt asfaltowy należy do Wykonawcy? 

Odpowiedź: Tak, destrukt asfaltowy należy do Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 13 Czy obrzeże ma zostać wykonane na ławie betonowej (w konstrukcji nawierzchni 

chodnika jest warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie). 

Odpowiedź: Tak, obrzeże ma zostać wykonane na ławie betonowej. 

 

Pytanie nr 14 Czy na zamknięciu chodników należy wykonać obrzeża betonowe 8x30 cm – opisane  

w przedmiarze robót? 

Odpowiedź: Należy wykonać obrzeże o wymiarach 6x20 cm, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Pytanie nr 15 Czy na zamknięciu chodników należy wykonać obrzeża betonowe 6x20 cm – opisane 

STWiORB D—08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe? 

Odpowiedź: Obrzeże należy wykonać zgodne ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. 

 

Pytanie nr 16 Prosimy o zamieszczenie szczegółu skrzyżowania wyniesionego. 

Odpowiedź: Skrzyżowanie wyniesione należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Konstrukcja nawierzchni skrzyżowania wyniesionego jest taka sama jak konstrukcja 

drogi. 

do części sanitarnej: 

Pytanie nr 17 Prosimy o dołączenie opisu technicznego do projektu. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza brakujący dokument – załącznik nr 3. 
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Pytanie nr 18 Prosimy o dołączenie prawidłowego przedmiaru robót, a nie „kosztorysu 

inwestorskiego”. 

Odpowiedź: Zamawiający załącza brakujący dokument – załącznik nr 4. 

 

Pytanie nr 19 Prosimy o podanie schematów studni z zestawieniem odpływów i dopływów, ich 

kątów oraz sposobu ustawienia zwężek do kominów w celu wykonania prawidłowych 

prefabrykatów. 

Odpowiedź: Schemat studni został dołączony w części rysunkowej. 

 

Pytanie nr 20 Czy zwężki w studniach mogą być zastąpione płytami? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie zwieńczenia studni poprzez żelbetowe płyty 

nastudzienne i pierścienie odciążające. 

 

Pytanie nr 21 Prosimy o uzupełnienie na przekrojach poprzecznych przykanalików do wpustów - 

sposobu połączenia różnych rodzajów wpustów. 

Odpowiedź: Rozwiązania wykonawcze zostały przedstawione w projekcie. Szczegóły robocze 

studni, szkice robocze zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej, do opracowania 

są przez Wykonawcę robót. 

 

Pytanie nr 22 Prosimy o uzupełnienie szczegółowego opisu budowy zestawów rozsączających oraz 

wyjaśnienie różnicy ilości zestawów w dokumentacji i w „kosztorysie inwestorskim”  

(15 i 14 szt.). 

Odpowiedź: Wszystkie niezbędne informacje do wyceny znajdują się w projekcie, który został 

opracowany dla przykładowego zestawu odwodnienia. W przypadku zamiany ma 

inny zestaw rozsączający, nowy zestaw powinien spełniać parametry 

zaprojektowanego w dokumentacji projektowej. Ofertę należy opracować  

na podstawie decyzji zezwalającej na budowę urządzeń rozsączających. 

 

Pytanie nr 23 Prosimy o uzupełnienie kart katalogowych zestawów rozsączających dla 4, 10 i 13 

elementów. 

Odpowiedź: Karty zbiorników 4, 10 i 13 dołączono w wersji elektronicznej projektu. 

Zamawiający, zastrzega że przedstawione karty mają jedynie charakter poglądowy,  

a Wykonawca może zaproponować rozwiązania tożsame. 

 

Pytanie nr 24 Prosimy o uzupełnienie parametrów geowłókniny nad tłuczniem kamiennym  

w zestawach rozsączających. 

Odpowiedź: Należy zastosować geowłókninę 300 g/m2. 

 

Pytanie nr 25 Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których 

będzie realizowane niniejsze zadanie? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami zgodnie z załączoną 

decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 

 



 

4 
 

 
Przygotowali pod względem merytorycznym: Tomasz Hajdus  
i Przemysław Kopiec 
Przygotowała pod względem formalnym: Joanna Sierpińska 
Zespół  ds. Zamówień Publicznych 
tel. 22 758 30 61 wew. 114 
przetargi@milanowek.pl 

Urząd Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20 
www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl 

 

Pytanie nr 26 Czy Zamawiający wystąpił o aktualizację Warunków usunięcia kolizji Nr 56/2017 

wydanych przez PGE, których termin ważności upłynął w dniu 27.06.2019?  

Odpowiedź: Zamawiający wystąpi o przedłużenie warunków. 

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji uzgodnień i projektów, które stracą 

ważność po podpisaniu umowy na realizację robót. 

 

Pytanie nr 27 Proszę o załączenie części opisowej do projektu kanalizacji deszczowej wraz z 

uzgodnieniami i pozwoleniami. 

Odpowiedź:  Zamawiający załącza brakujący dokument – załącznik nr 5. 

 

Pytanie nr 28 Czy Zamawiający potwierdza że załączył wszystkie uzgodnienia niezbędne do 

wykonania rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź:  Przekazana dokumentacja projektowa zawiera uzgodnienia niezbędne do realizacji 

robót, ważne na czas uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 

 

Pytanie nr 29 Proszę o usunięcie z SIWZ (rozdział XXIV pkt. 2. 6)) oraz z projektu umowy (§ 2 pkt. 

1. 23)) zapisu: "Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy 

od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych 

wypadków oraz strat w wysokości co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie 

Przedmiotu Umowy, na co najmniej okres rozpoczęcia robót, aż do odbioru 

końcowego." Z rozpoznania zagadnienia u ubezpieczyciela wynika, iż od następstw 

nieszczęśliwych wypadków można ubezpieczyć jedynie ludzi, a nie obiekty 

budowlane. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje polisy OC działalności. Dodatkowo Zamawiający 

oczekuje polisy wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) w wysokości  

co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 

Pytanie nr 30 Czy w wycenie należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego 

ogrodzenia na odcinku od km 0+075 do km 0+175 po stronie prawej? Istniejące 

ogrodzenie na tym odcinku koliduje z zaprojektowanym chodnikiem. 

Odpowiedź:  Nie, zakres inwestycji nie obejmuje rozbiórki ogrodzenia. Obszar objęty inwestycją 

kończy się przed ogrodzeniem. 

 

Pytanie nr 31 Powierzchnia chodnika przyjęta w przedmiarze (3287 m2) obejmuje jedynie 

powierzchnię zaznaczoną na planie sytuacyjno-wysokościowym kolorem 

sinozielonym. Czy Zamawiający potwierdza, że chodniki zaznaczone na planie 

kolorem żółtym należy pozostawić bez ingerencji? W stanie istniejącym są to chodniki 

z kostki koloru czerwonego, natomiast nowe chodniki zostały zaprojektowane z kostki 

koloru szarego. 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza, że powierzchnia chodnika objętą liniami opracowania 

wynosi 3287 m
2
. 

Pytanie nr 32 Czy Zamawiający wymaga dodatkowego ubezpieczenia CAR i NW poza 

standardowym ubezpieczeniem OC (Wzór umowy par. 2 pkt 23 i 24)? 
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Odpowiedź:  Vide: odpowiedź na pytanie nr 29. 

 

Pytanie nr 33 W jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome. Czy w technologii 

cienkowarstwowej – farba akrylową (jak zakłada projekt stałej organizacji ruchu) czy 

ma to być oznakowanie grubowarstwowe (jak opisane w przedmiarze robót). 

Pytanie nr 34 W przypadku konieczności wykonania oznakowania grubowarstwowego, czy należy 

je wykonać jako chemoutwardzalne gładkie czy strukturalne? 

Pytanie nr 35 Jaką długość gwarancji wymaga Zamawiający na oznakowanie poziome (standardowa 

gwarancja na oznakowanie farba akrylową to 6 mc, a na grubowarstwowe 3 lata)? 

Odpowiedź w zakresie pytań nr 33-35 

Odpowiedź na pytania nr 33-35: 

Gwarancja na oznakowanie poziome nie może być krótsza niż gwarancja udzielona 

przez Wykonawcę na budowę drogi, w związku z powyższym wybór technologii 

wykonania oznakowania poziomego Zamawiający pozostawia Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 36 Jaki kolor kostki betonowej należy wykonać na chodnikach? 

Odpowiedź:  Do wyboru, jeden z odcieni szarości. 

 

Pytanie nr 37 Jaki kolor kostki betonowej należy wykonać na zjazdach? 

Odpowiedź:  Jeden z odcieni szarości, ciemniejszy niż na chodniku. 

 

Pytanie nr 38 Jaki kolor kostki należy wykonać na skrzyżowaniu wyniesionym? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga koloru czerwonego. 

 

Pytanie nr 39 Prosimy o zamieszczenie opisu do projektu kanalizacji deszczowej? 

Odpowiedź:  Zamawiający załącza brakujący dokument – załącznik nr 5. 

W związku z powyższym: 

I. modyfikacji w poniższym zakresie ulega zapis zawarty w rozdziale XXIV ust. 2 pkt 6 SIWZ oraz 

w §2 ust. 2 pkt 23 Wzoru umowy i otrzymuje on brzmienie:  

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich 

nieprzewidzianych zdarzeń losowych i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz strat  

w wysokości co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co 

najmniej okres rozpoczęcia robót, aż do odbioru końcowego. Wykonawca dostarczy kserokopię 

zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej „za zgodność  

z oryginałem” Zamawiającemu, najpóźniej przed wprowadzeniem na teren robót - 

Zamawiający oczekuje polisy wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)  

w wysokości co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 

II. przedłużeniu ulega termin składania ofert  do dnia 4 grudnia 2019 r. do godz. 10:00   

w konsekwencji czego zmianie ulega: 

 Rozdział XVI ust. 1 SIWZ:  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu 

Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 04.12.2019 r. 

do godz.10:00.  
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 Rozdział XVIII ust. 1 SIWZ: Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych 

Wykonawców nastąpi: dnia 04.12.2019 roku o godz. 10:15 w bud. A, przy ul. Kościuszki 45 

w Milanówku. 
W opisanych powyżej okolicznościach Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia  

o zamówieniu publicznym. 

 

W załączeniu: 

1. Opis do PZT; 

2. Badania geotechniczne; 

3. Opis techniczny do projektu; 

4. Przedmiar robót; 

5. Część opisowa do projektu kanalizacji deszczowej. 

 

 

        Burmistrza Miasta Milanówka 

                   /-/ 

     Piotr Remiszewski 

      
   


