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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: Remont  nawierzchni ulicy Sabiny 

Dembowskiej w Milanówku.  

 

 

WYJAŚNIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4 i 6  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), poniżej 

przekazuje treść pytania Wykonawcy w przedmiocie postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia wraz z odpowiedzią: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową  

i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do 

wykonywania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacji ta jest kompletna  

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży 

Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Do SIWZ została załączoną istniejąca dokumentacja dla ul. Dembowskiej. Odnosząc się do 

kwestii braku „dokumentów istotnych dla realizacji inwestycji” oraz terminu realizacji 

informuję, iż wszelkie kwestie powstałe w toku realizacji inwestycji będą rozstrzygane na 

podstawie zapisów umowy.  

  

Pytanie nr 2: 

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów 

dokumentacji przetargowej prosimy o padanie hierarchii ich ważności.  
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zgodnie z zapisami rozdziału IV pkt. 8 SIWZ.  

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami  

na których będzie realizowana niniejsza inwestycja? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Tak, zgodnie z załącznikiem nr 4 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (B-3).  

 

Pytanie nr 4: 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o jej podstawowe elementy tj. przekroje 

normalne, przekroje poprzeczne, szczegóły konstrukcji, profil podłużny bez których 

dokonanie rzetelnej wyceny jest niemożliwe. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Dla remontu nawierzchni ulicy Dembowskiej nie opracowano dokumentacji projektowej, 

zatem uzupełnienie w żądanym zakresie nie jest możliwe.  

 

Pytanie nr 5: 

Prosimy o podanie parametrów wytrzymałościowych dla siatki szklanej przeciwspękaniowej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Należy zastosować siatkę przeciwspękaniową z włókien szklanych według normy PN-EN 

15381;2010 

o następującej nośność : 

- w kierunek wzdłużnym włókien nie mniejsze niż 120 kN/m,  

- w kierunku w poprzek włókien nie mniejsze niż 120 kN/m.  

 

Pytanie nr 6: 

Prosimy o zamieszczenie dokumentu na podstawie, którego będzie realizowana w/w 

inwestycja. 
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Odpowiedź na pytanie nr 6: 

 „Remont nawierzchni ulicy Dembowskiej w Milanówku” będzie realizowany na podstawie 

dokonanego Zgłoszenia w dniu 14.04 2020r. do Starosty Grodziskiego do Wydziału 

Architektoniczno-Budowlanego. Zgłoszenie przyjęto bez sprzeciwu w dniu 08.05.2020r. wg. 

Załącznik nr 1.  

 

Pytanie nr 7: 

W związku ryczałtowym charakterem wynagrodzenia oraz brakiem podstawowych 

elementów dokumentacji projektowej prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego dla tych części zamówienia ma wykonać prace ujęte  

w przedmiarze robót. Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować zakres robót, ani określić, 

czy przedmiar zawiera wszystkie pozycje niezbędne do wykonania w/w części zamówienia. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Wynagrodzenie dla Wykonawca będzie ryczałtowe i prace należy wycenić na podstawie 

przedłożonych dokumentów. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający potwierdza, iż przeważająca powierzchnia warstw bitumicznych ma zostać 

wykonana na istniejącej podbudowie pozostałej na po rozbiórce trylinki? Zgodnie  

z przedmiarem podbudowa z kruszywa łamanego ma być wykonana w ilości 626,90m
2
 tj. 

jedynie na ok. 22% zaprojektowanej powierzchni warstw bitumicznych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający potwierdza, że podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 o grubości 20cm  ma zostać wykonana na powierzchni 626,90 m
2
. 

 

Z uwagi na powyższe, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert. Zatem, zapisy 

SIWZ otrzymują następujące brzmienie: 

 

-  rozdział XVI ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć  

w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, 

Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 4 czerwca 2020 r. do godz. 09:00. Osoby przybyłe do 

Urzędu chcące złożyć ofertę proszone są o naciśnięcie dzwonka znajdującego się przy 

drzwiach wejściowych do Urzędu, lub kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu Miasta 

Milanówka tel. (22) 758-30-61. 

-  rozdział XVIII ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Publiczne otwarcie ofert nastąpi  

w obecności przybyłych Wykonawców w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka  
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w Budynku B przy ulicy Kościuszki 45 w Milanówku w dniu 4 czerwca 2020 r. o godz.: 

12:00. 

 

 

W załączeniu: 
1. Załącznik nr 1 – Zgłoszenie prowadzenia robot.  

2. Załącznik nr 2 – Plan zagospodarowania terenu. 

3. Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo. 

4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

5. Załącznik nr 5 – Mapa zasadnicza. 

6. Załącznik nr 6 – Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie (...). 

 

 

 

 

 

 

     Burmistrza Miasta  Milanówka 

                            /-/ 

   Piotr Remiszewski   

 

 

 

 


