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 Milanówek, dnia 7 lipca 2020 r.  

 

 

 
Zamawiający:  

Gmina Milanówek 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek  

 

Sygn. akt ZP.271.1.10.TOM.2020.JS 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule 

zaprojektuj i wybuduj pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę 

parkingów Parkuj i Jedź w Milanówku”. 
 

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

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

Wykonawców w przedmiocie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

wraz z odpowiedziami i wraz z modyfikacją:  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Pytanie nr 1 

Czy termin wybudowania parkingu dla części 2 jest do 14.12.2022r (SIWZ) czy do 14.12.2021r (wzór 

umowy)?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że terminem wybudowania parkingu nr 2 jest 14.12.2022 r. w związku  

z powyższym modyfikacji w tym zakresie ulega § 6 ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy w zakresie części nr 2. 

 

Pytanie nr 2 

Dot. parkingu nr 1 : kiedy zostanie wybudowany zaznaczony na planie „proj. kanał deszczowy wg 

odrębnego opracowania”?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że kolektor deszczowy został już wybudowany przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe Spółka Akcyjna w ramach „Modernizacji linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk 

Mazowiecki – prace przygotowawcze”. Kanał deszczowy zostanie przekazany do użytkowania przez 

PKP i przejęty przez Gminę Milanówek do końca bieżącego roku. 

 

Pytanie nr 3  

Dot. parkingu nr 1: czy w ramach zadania należy zaprojektować i wykonać wskazany na planie 

sytuacyjnym odbiornik dla projektowanej kanalizacji deszczowej tj. „proj. kanał deszczowy wg 

odrębnego opracowania”? Jeżeli tak, prosimy o PFU.  

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nie należy projektować ani wykonywać odbiornika dla 

projektowanej kanalizacji deszczowej tj. „proj. kanał deszczowy wg odrębnego opracowania”. 

 

Pytanie nr 4  

Dot. parkingu nr 1: brak wskazanego we wzorze umowy załączonego projektu wykonawczego 

„przebudowy drogi polegającej na wykonaniu skrzyżowania wyniesionego ul. Warszawskiej  

z ul. Brzozową”.  

Odpowiedź 
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Zamawiający informuje, że planowana jest budowa skrzyżowania wyniesionego ul. Warszawskiej z 

ul. Brzozową – działki 2, 31/2, 31/4 obręb 06-01, ale na chwilę obecną realizowane będą tylko progi 

zwalniające, które nie stanowią części inwestycji objętej niniejszym postępowaniem. 

 

Pytanie nr 5 

Dot. parkingu nr 1 i nr 2: we wzorach umowy w par.5 pkt.2.2).j) jest zapis mówiący, że w przypadku 

konieczności uwzględnienia w dokumentacji projektowej obszarów leżących poza terenem inwestycji 

lub wystąpienia kolizji sieci, urządzeń, obiektów budowlanych w celu dostosowania stanu 

istniejącego do projektowanego zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest  

do wykonania kompletnych projektów dotyczących powyższych obszarów – czy będą to roboty 

dodatkowe, dodatkowo płatne?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem §5. ust. 2 pkt 2) lit. j) wzoru umowy w przypadku 

konieczności uwzględnienia w dokumentacji projektowej obszarów leżących poza terenem inwestycji 

lub wystąpienia kolizji sieci, urządzeń, obiektów budowlanych w celu dostosowania stanu istniejącego 

do projektowanego zadania inwestycyjnego  Wykonawca zobowiązany jest do: uwzględnienia 

niezbędnych uwarunkowań w dokumentacji projektowej tj. wykonania projektów dotyczących 

powyższych obszarów, w tym projektów dotyczących rozwiązania występujących kolizji sieci, 

urządzeń, obiektów budowlanych, uzgodnienia ich z właścicielami tych terenów, sieci, urządzeń, 

obiektów oraz uzyskania stosownych w tym zakresie opinii ekspertyz i pozwoleń. Ponadto zgodnie z 

zapisem §5. ust. 2 pkt 2) lit. e) wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich 

niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania. Czynności te są elementem umowy i w 

związku z tym nie stanowią prac dodatkowych oddzielnie płatnych. 

 

Pytanie nr 6 

Dot. parkingu nr 1: prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać 

tylko wymianę istniejących opraw oświetleniowych bez wymiany słupów (na planie sytuacyjnym 

zaznaczone są projektowane słupy linii nn i proj.sieć kablowa). 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do parkingu 1 przedmiotem inwestycji jest jedynie 

wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. 

 

Pytanie nr 7 

Dot. parkingu nr 1: czy w zakres zadania wchodzi przestawienie istniejącej kapliczki, bądź inne 

roboty związane z kapliczką? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że kapliczka znajdująca się na wysokości adresu Warszawska 40 (dz.ew. 1/2 

obręb 06-01) znajduje się poza obszarem inwestycji. W związku z tym na obecnym etapie 

postępowania Zamawiający nie widzi konieczności jakiejkolwiek ingerencji w odniesieniu  

do kapliczki.  

 

Pytanie nr 8 

Dot. parkingu nr 1 i 2: czy na terenie projektowanych parkingów istnieje sieć światłowodowa do 

połączenia projektowanych kamer z istniejącym systemem monitoringu, czy należy ją zaprojektować 

i wykonać?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że sieć światłowodową do połączenia projektowanych kamer z istniejącym 

systemem monitoringu należy zaprojektować i wykonać. Jednocześnie Zamawiający informuje,  

że istniejąca sieć telekomunikacyjna może zostać wykorzystana w ograniczonym zakresie. 

Zamawiający posiada napowietrzną linię światłowodową na słupach oświetleniowych po przeciwnej 

stronie ulicy Warszawskiej, a w niej wolne włókna. 
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Pytanie nr 9 

Gdzie znajduje się istniejący system monitoringu, do którego należy podłączyć projektowane 

kamery? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że system monitoringu znajduje się na terenie całego miasta, zapis materiału 

odbywa się na ulicy Spacerowej (Budynek C Urzędu Miasta Milanówka), a operatorzy monitoringu 

mają podgląd w siedzibie Straży Miejskiej. 

 

Pytanie nr 10 

Dot. parkingu nr 1 i 2: prosimy o podanie sieci uzbrojenia, które należy przebudować w ramach 

kolizji na w/w parkingach? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zakres przebudowy sieci uzbrojenia będzie wynikał z projektu 

budowlanego oraz warunków technicznych wydanych przez gestorów tych sieci. W związku z tym 

Zamawiający nie jest w stanie podać listy sieci uzbrojenia, które należy przebudować na obecnym 

etapie postępowania. 

 

Pytanie nr 11 

Dot. parkingu nr 2: prosimy o określenie zakresu robót, które należy wykonać w ramach budowy 

stacji roweru miejskiego (czy należy wykonać tylko platformę pod rowery). 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że planuje wprowadzenie systemu rowerów miejskich IV generacji,  

w związku z tym, w oparciu o zapisy PFU, Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania  

i wykonania wiaty rowerowej zdolnej pomieścić co najmniej 25 rowerów. 

 

Pytanie nr 12 

Dot. parkingu nr 2: czy istniejące słupy energetyczne należy pozostawić czy rozebrać? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że istniejącą linię energetyczną należy pozostawić, chyba że linia ta będzie 

kolidować z projektowaną infrastrukturą. 

 

Pytanie nr 13 

Dot. parkingu nr 2: prosimy o podanie lokalizacji projektowanej stacji roweru miejskiego.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że dokładna lokalizacja projektowanej stacji roweru miejskiego jest 

zaznaczona na mapie nr. 3 w PFU, w miejscu istniejącego parkingu, na tyłach budynku Warszawska 

28A na dz. ew. 1/6 

 

Pytanie nr 14 

Teren objęty zamówieniem położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, czy Zamawiający 

zapewnia nadzór Konserwatora Zabytków?  

Zamawiający informuje, że teren inwestycji jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej 

zespołu urbanistyczno-krajobrazowego m. Milanówka, wpisanej do Rejestru Zabytków, w związku  

z tym należy uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia z MWKZ. Zamawiający informuje, że koszt 

uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i nadzorów pokrywa Wykonawca. 

 

Pytanie nr 15 

Czy w przypadku zaistnienia potrzeby badań archeologicznych, koszty tych badań pokryje 

Zamawiający? 

Odpowiedź 

Zamawiający rozumie, że pytanie dotyczy potencjalnej potrzeby badań archeologicznych, z uwagi  

na fakt, że teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Na obecnym etapie postępowania, 
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Zamawiający nie widzi konieczności prowadzenia badań archeologicznych. Zamawiający informuje, 

że ewentualne koszty badań pokrywa Wykonawca. 

 

Pytanie nr 16 

Czy materiały rozbiórkowe i drewno z wycinki stają się własnością Wykonawcy?  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że drewno pochodzące z wycinki pozostaje w dyspozycji Zamawiającego.  

W ramach wykonania zadania Wykonawca będzie zobowiązany do transportu drewna we wskazane 

przez Zamawiającego miejsce, nie dalej niż 5 km od terenu inwestycji. Materiały rozbiórkowe 

nadające się do ponownego wykorzystania pozostają w dyspozycji Zamawiającego. W ramach 

wykonania zadania Wykonawca będzie zobowiązany do transportu materiałów rozbiórkowych we 

wskazane przez Zamawiającego miejsce, nie dalej niż 5 km od terenu inwestycji. Zamawiający 

dopuszcza przekazanie części lub całości materiałów rozbiórkowych na rzecz Wykonawcy na jego 

wniosek złożony po ujawnieniu materiałów rozbiórkowych w trakcie prowadzenia robót. Pozostałe 

materiały rozbiórkowe należy poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 17 

Czy w ramach inwestycji należy wykonać rozbiórkę lub przebudowę istniejących ogrodzeń posesji 

lub ogrodzeń PKP? 

Odpowiedź 

Zamawiający rozumie, że pytanie dotyczy wygrodzenia związanego z pracami modernizacyjnymi linii 

kolejowej, pokazane na podkładzie mapowym w PFU ogrodzenie jest wg stanu archiwalnego i zostało 

przebudowane i odsunięte od jezdni, w głąb terenu kolejowego. Na obecnym etapie postępowania, 

zamawiający nie widzi konieczności przesunięcia istniejących wygrodzeń. 

 

Pytanie nr 18 

Termin wykonania dokumentacji projektowej jest terminem za krótkim, by uzyskać wszystkie 

uzgodnienia i pozwolenia. Prosimy o przesunięcie tego terminu do 31.03.2021r.  

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że ewentualne wydłużenie terminu na dostarczenie pozwoleń na budowę  

w uzasadnionych przypadkach będzie uzależnione od decyzji jednostki współfinansującej (MJWPU). 

Na obecnym etapie Zamawiający nie może wydłużyć tego terminu. 

 

Pytanie nr 19 

Czy w związku z uzgodnieniem z PKP S.A. i posiadaną zgodą na dysponowanie terenem na cele 

budowlane będą pobierane opłaty za zajęcie terenu PKP S.A. na czas wykonywania prac i jeśli tak  

to czy dane opłaty są po stronie wykonawcy czy zamawiającego? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że uzyskanie zgody na wejście na teren inwestycji jest uwarunkowane 

dostarczeniem do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie decyzji  

o pozwoleniu na budowę, bądź skutecznym zgłoszeniu robót budowlanych do Wojewody 

Mazowieckiego oraz zawarciu stosownej umowy z PKP S.A. Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami w Warszawie. Za wykonanie tych czynności odpowiada Wykonawca.  

Ewentualne opłaty i ich wysokość są uzależnione od ustaleń pomiędzy PKP S.A. Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, a Wykonawcą. Wszelkie opłaty z tego tytułu 

obciążają Wykonawcę. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

Pytanie nr 20 

Proszę o wyjaśnienie, czy zastrzeżenie w Rodz. II ust. 2. pkt 3) SIWZ o braku możliwości tzw. 

sumowania doświadczenia dotyczy jedynie łączenia zasobów w poszczególnych grupach robót  
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tj. opracowaniu dokumentacji projektowych oraz wykonaniu robót budowlanych (dotyczy 

Alternatywy nr 2).   

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie rozdziału II ust. 2 pkt 3 lit. a w następujący sposób: 
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie  

w wykonaniu (wg uznania Wykonawcy w ramach alternatywy 1, alternatywy 2, albo alternatywy 3):  

 

ALTERNATYWA NR 1  

w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

był krótszy w tym okresie co najmniej 2 zamówień, każdego z nich zrealizowanego w formule 

,,projektuj i buduj’’, obejmującego swoim zakresem:  

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem instalacji branżowych 
obejmującej budowę lub/i przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o 

powierzchni min. 1000 m
2
 lub/i utwardzenia terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 

m
2
 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m

2
;  

oraz   

 budowę lub/i przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni 

min. 1000 m
2
 lub/i utwardzenia terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m

2
 lub/i 

parkingu o powierzchni min. 1000 m
2
 (każda wraz z wykonaniem instalacji branżowych) o 

wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. 

 

ALTERNATYWA NR 2 

w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

był krótszy w tym okresie zamówień polegających na: 

 opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych wraz z zaprojektowaniem instalacji 

branżowych, przy czym każda z nich powinna obejmować  budowę lub/i przebudowę drogi  

o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m
2
 lub/i utwardzenia 

terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m
2
 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 

m
2
; 

oraz 

 wykonaniu min. 2 zamówień, każde z nich,  polegające na budowie lub/i przebudowie drogi  

o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m
2
 lub/i utwardzenia 

terenu z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m
2
 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 

m
2
 (każda wraz z wraz z wykonaniem instalacji branżowych) o wartości min. 1 000 000,00 zł 

brutto. 

 

ALTERNATYWA NR 3 

w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

był krótszy w tym okresie zamówień polegających na: 

 opracowaniu min. 2 dokumentacji projektowych, w tym dopuszcza się aby była to także  

1 dokumentacja projektowa realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, wraz z zaprojektowaniem 

instalacji branżowych, przy czym każda z nich powinna obejmować  budowę lub/i przebudowę drogi  

o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m
2
 lub/i utwardzenia terenu  

z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m
2
 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m

2
; 

oraz 

 wykonaniu min. 2 zamówień, w tym dopuszcza się aby były to także 1 zamówienie - roboty budowlane 

zrealizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, polegające na budowie lub/i przebudowie drogi  

o nawierzchni z kostki brukowej lub/i asfaltowej o powierzchni min. 1000 m
2
 lub/i utwardzenia terenu  

z kostki brukowej o powierzchni min. 1000 m
2
 lub/i parkingu o powierzchni min. 1000 m

2
 (każda wraz 

z wraz z wykonaniem instalacji branżowych) o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. 

 

Zamawiający zastrzega ponadto, że: 

1) odnośnie alternatywy nr 1: 

 Wykonawca wykaże spełnia warunku udziału w postępowaniu samodzielnie tj.: wykaże, iż 

wykonał min. 2 zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie wskazanym w SIWZ; 
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 Wykonawca działając wspólnie z innym Wykonawcą/ Wykonawcami (konsorcja, spółki 

cywilne)  wykaże, iż spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 zadania 

w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie opracowania dla tych zadań 2 dokumentacji 

projektowych i/albo wykonania 2 robót budowlanych i analogicznie Wykonawca będący 

członkiem konsorcjum wykaże, iż spełnił warunek udziału w postępowaniu gdyż wykonał 

min. 2 zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie opracowania dla tych zadań 

min. 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonał min. 2 roboty budowlane np. Wykonawca 

(lider konsorcjum) wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez wskazanie 

realizacji min. 2 dokumentacji projektowych (o warunkach odpowiadających 

Zamawiającemu) przy jednoczesnym udziale Wykonawcy (partner w konsorcjum), który 

wskazuje, iż wykonał min. 2 roboty budowlane (o warunkach odpowiadających 

Zamawiającemu), 

 Wykonawca wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu przy pomocy innego 

podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp i w tym zakresie wykaże, iż 

podmiot ten wykonał min. 2 zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie 

opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonania min. 2 robót 

budowlanych, i/albo analogicznie Wykonawca składający ofertę wykaże, iż spełnił warunek 

udziału w postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w 

zakresie opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji projektowych albo wykonał min.  

2 roboty budowlane;  

 

2) odnośnie alternatywy nr 2: 

 Wykonawca wykaże spełnia warunku udziału w postępowaniu samodzielnie tj.: wykaże,  

iż wykonał min. po 2 zadania (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) w zakresie 

wskazanym w SIWZ; 

 Wykonawca działając wspólnie z innym Wykonawcą/ Wykonawcami (konsorcja, spółki 

cywilne)  wykaże, iż spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 zadania 

w zakresie opracowania dla tych zadań 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonania  

2 robót budowlanych i analogicznie Wykonawca będący członkiem konsorcjum wykaże,  

iż spełnił warunek udziału w postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 zadania w zakresie 

opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonał min. 2 roboty 

budowlane np. Wykonawca (lider konsorcjum) wykazuje spełnienie warunku udziału  

w postępowaniu poprzez wskazanie realizacji 2 dokumentacji projektowych (o warunkach 

odpowiadających Zamawiającemu) przy jednoczesnym udziale Wykonawcy (partner  

w konsorcjum), który wskazuje, iż wykonał 2 roboty budowlane (o warunkach 

odpowiadających Zamawiającemu), 

 Wykonawca wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu przy pomocy innego 

podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp i w tym zakresie wykaże,  

iż podmiot ten wykonał min. 2 zadania w zakresie opracowania dla tych zadań min.  

2 dokumentacji projektowych i/albo wykonania min. 2 robót budowlanych, i/albo 

analogicznie Wykonawca składający ofertę wykaże, iż spełnił warunek udziału w 

postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 zadania w zakresie opracowania dla tych zadań min. 2 

dokumentacji projektowych albo wykonał min. 2 roboty budowlane;  

 

3) odnośnie alternatywy nr 3: 

 Wykonawca wykaże spełnia warunku udziału w postępowaniu samodzielnie tj.: wykaże,  

iż wykonał min. 2 zadania w tym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie wskazanym 

w SIWZ; 

 Wykonawca działając wspólnie z innym Wykonawcą/ Wykonawcami (konsorcja, spółki 

cywilne)  wykaże, iż spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 zadania 

w tym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie opracowania dla tych zadań 2 

dokumentacji projektowych i/albo wykonania 2 robót budowlanych i analogicznie 
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Wykonawca będący członkiem konsorcjum wykaże, iż spełnił warunek udziału w 

postępowaniu gdyż wykonał min. 2 zadania w tym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w 

zakresie opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonał min. 2 

roboty budowlane np. Wykonawca (lider konsorcjum) wykazuje spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu poprzez wskazanie realizacji min. 2 dokumentacji projektowych (o 

warunkach odpowiadających Zamawiającemu) przy jednoczesnym udziale Wykonawcy 

(partner w konsorcjum), który wskazuje, iż wykonał min. 2 roboty budowlane (o warunkach 

odpowiadających Zamawiającemu), 

 Wykonawca wykaże, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu przy pomocy innego 

podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp i w tym zakresie wykaże, iż 

podmiot ten wykonał min. 2 zadania w tym w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ w zakresie 

opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji projektowych i/albo wykonania min. 2 robót 

budowlanych, i/albo analogicznie Wykonawca składający ofertę wykaże, iż spełnił warunek 

udziału w postępowaniu, gdyż wykonał min. 2 zadania w tym w formule ,,zaprojektuj i 

wybuduj’’ w zakresie opracowania dla tych zadań min. 2 dokumentacji projektowych albo 

wykonał min. 2 roboty budowlane.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w określonym poniżej zakresie:  

 Rozdział X SIWZ, po zmianie otrzymuje brzmienie:  

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka:  

ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 14.07.2020 r. do godz.10:00. 

Osoby przybyłe do Urzędu chcące złożyć ofertę proszone są o naciśniecie dzwonka 

znajdującego się przy drzwiach wejściowych do Urzędu,  lub kontakt telefoniczny  

z Sekretariatem Urzędu Miasta Milanówka tel. (22) 758-30-61.  

 Rozdział XII SIWZ, po zmianie otrzymuje brzmienie:  

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2020 r. o godz.: 12:00 w obecności przybyłych 

osób w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka w Budynku B przy ulicy Kościuszki 

45 w Milanówku. Zamawiający zastrzega koniczność zachowania środków ochrony osobistej 

przez osoby przybyłe na otwarcie ofert tj.: założenie maski ochronnej oraz założenie 

rękawiczek ochronnych. 

 Rozdział XVI SIWZ, po zmianie otrzymuje brzmienie: 

1.Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 14.07.2020 r., 

do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości:  

1) w zakresie części nr 1 – 10 000,00 zł 

2) w zakresie części nr 2 – 25 000,00 zł 

Powyższe zmiany powodują konieczność zmiany treści ogłoszenia (w załączeniu). 
 

                 Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

                           Piotr Remiszewski 

 

 


