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Milanówek, dnia 5 czerwca  2014 r.  

 

Otrzymują wszyscy wykonawcy,  

którzy zapoznali się z SIWZ  

ZP.271.1.16.1.TOM.2014  

 

 

Dotyczy:   odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców oraz zmiany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Przebudowa ulicy Letniczej na odcinku od ul. Kościuszki do 

ulicy Podgórnej oraz ulicy Gospodarskiej w zakresie od ul. Leśny Ślad do ul. 

Wspólnej 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 a  oraz art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1  w zw. z  art. 38 ust. 6  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r, poz. 907) 

Zamawiający informuje, że w dniu 4 czerwca 2014 r. tj. po upływie wyznaczonego terminu na 

składanie zapytań wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o 

następującej treści: 

  

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Letniczej na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy 

Podgórnej. Przebudowa ulicy Letniczej wraz z elementami odwodnienia za pomocą studni 

chłonnych, na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Podgórnej poprzez wykonanie nawierzchni 

bitumicznej na zmiennej szerokości do 5,0 do 6,0m. 

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Gospodarskiej w zakresie od ul. Leśny Ślad do 

ul. Wspólnej Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Gospodarskiej w Milanówku wraz z 

przebudową kolidującej infrastruktury (studnie i słupy teletechniczne) oraz wykonanie elementów 

odwodnienia (systemem rozsączający), chodników, zjazdów i zatok postojowych na odcinku od ul. 

Leśny Ślad do ul. Wspólnej na łącznej długość 441,50m. W zakresie zamierzenia budowlanego 

występują następujące elementy zagospodarowania terenu:  

 nawierzchnia jezdni ulicy,  

 chodniki,  

 zjazdy,  

 budowa elementów odwodnienia – wpusty ściekowe, przykanaliki, studnie rewizyjne  

projektowany system rozsączający rurą drenarską.  

1) W udostępnionych materiałach nie zamieszczono przedmiarów do wykonania w/w zakresu 

robót (przebudowa infrastruktury oraz wykonanie odwodnienia). Jeżeli wykonawca ma 

dokonać wyceny samodzielnie potrzebne jest zamieszczenie projektów branżowych oraz 

zakresu wykonanych prac w I etapie gdyż projekty obejmują wykonanie całej ul. 

Gospodarskiej. 

2) Jaki cel ma dołączenie kosztorysu do oferty gdy każdy z wykonawców sporządzi inny a cena 

jest ryczałtowa? 

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania  

ad. 1 Zamawiający, informuje, że treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części 

III ppkt. 2 otrzymuje treść zmienioną wg poniższej informacji o zmianie treści SIWZ tj.  

Przedmiotem zamówienia  jest przebudowa ulicy Gospodarskiej w Milanówku oraz 

wykonanie elementów odwodnienia (systemem rozsączający), chodników, zjazdów i zatok 

postojowych na odcinku od ul. Leśny Ślad do ul. Wspólnej na łącznej długość 441,50m. W 

zakresie zamierzenia budowlanego występują następujące elementy zagospodarowania 

terenu. Na okoliczność powyższej zmiany Zamawiający dołącza do dokumentacji 

postepowania przedmiar oraz dokumentację projektową niezbędną do skalkulowania ceny. 
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ad. 2  Zasadność żądania przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego wyjaśniona została w 

treści SIWZ na str. 23 w części XII pkt 4 ppkt. 2 i 3. 

 

Ponadto Zmawiający informuje, że zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

 

1) Opis przedmiotu zamówienia określony w części III ppkt 2 SIWZ tj. zapis o brzmieniu: 

,,Przedmiotem zamówienia  jest przebudowa ulicy Gospodarskiej w Milanówku wraz z 

przebudową kolidującej infrastruktury (studnie i słupy teletechniczne) oraz wykonanie 

elementów odwodnienia (systemem rozsączający), chodników, zjazdów i zatok postojowych 

na odcinku od ul. Leśny Ślad do ul. Wspólnej na łącznej długość 441,50m. W zakresie 

zamierzenia budowlanego występują następujące elementy zagospodarowania terenu: 

 nawierzchnia jezdni ulicy, 

 chodniki, 

 zjazdy, 

 budowa elementów odwodnienia – wpusty ściekowe, przykanaliki, studnie rewizyjne i 

projektowany system rozsączający rurą drenarską.’’ 

zostaje zmieniony na: 

,,Przedmiotem zamówienia  jest przebudowa ulicy Gospodarskiej w Milanówku oraz 

wykonanie elementów odwodnienia (systemem rozsączający), chodników, zjazdów i zatok 

postojowych na odcinku od ul. Leśny Ślad do ul. Wspólnej na łącznej długość 441,50m. 

W zakresie zamierzenia budowlanego występują następujące elementy 

zagospodarowania terenu: 

 nawierzchnia jezdni ulicy, 

 chodniki, 

 zjazdy, 

 budowa elementów odwodnienia – wpusty ściekowe, przykanaliki, studnie rewizyjne 

i projektowany system rozsączający rurą drenarską’’. 

2) Wymagania dotyczące wadium określone w części VIII pkt 1 ppkt. 5 lit. e str. 20 SIWZ 

tj. zapis o brzmieniu: 

,,Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 

dnia  6 czerwca 2014 r. do godz. 10:00’’. 

zostaje zmieniony na: 

,,Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. 

do dnia  12 czerwca 2014r. do godz. 10:00’’. 

3) Opis sposobu przygotowywania ofert część X pkt 1 SIWZ str. 21 tj. zapis o brzmieniu: 

Adres Zamawiającego  

„Oferta’’ – Przetarg na: 

Przebudowa ulicy Letniczej na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy Podgórnej oraz ulicy 

Gospodarskiej w zakresie od ul. Leśny Ślad do ul. Wspólnej 

nie otwierać przed  6 czerwca 2014 r. godz. 10:30 

Adres składającego ofertę 

zostaje zmieniony na: 

Adres Zamawiającego  

„Oferta’’ – Przetarg na: 

Przebudowa ulicy Letniczej na odcinku od ul. Kościuszki do ulicy Podgórnej oraz ulicy 

Gospodarskiej w zakresie od ul. Leśny Ślad do ul. Wspólnej 

nie otwierać przed  12 czerwca 2014 r. godz. 10:30 

Adres składającego ofertę 
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4) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert część XI pkt 1 i 2 str. 23 SIWZ tj. tj. zapis o 

brzmieniu: 

..Ofertę należy złożyć do upływu oznaczonego terminu w Punkcie Obsługi Interesanta, 

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek. Do dnia 6 czerwca 2014 r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:30 w dniu 6 czerwca 2014 r. w siedzibie 

Zamawiającego tj. ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek w Sali Konferencyjnej’’. 
Zostaje zmieniony na: 

 ..Ofertę należy złożyć do upływu oznaczonego terminu w Punkcie Obsługi Interesanta, 

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek. Do dnia 12 czerwca 2014 r. do godz. 10.00. 

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:30 w dniu 12 czerwca 2014 r. w siedzibie 

Zamawiającego tj. ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek w Sali Konferencyjnej’’. 
 

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na 

podstawie art.38 ust.4a pkt. 1Prawa zamówień publicznych. 

 

   z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

                                                                                      Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

                                                                                                                           /-/ 

                                                                                                                Michał Stępień 
 

 

Załączniki: 

1. Zał. nr 2 a Przedmiar robót - odwodnienie 

2. Zał. nr 12 a Dokumentacja projektowa - odwodnienie 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Joanna Sierpińska –Referat TOM    


