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                 Milanówek, dnia 10.11.2016 r. 
Pismo znak: ZP.271.44.2016 

  WYKONAWCY 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271/44/TOM/2016 na: 
„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych modernizacji ulic na terenie miasta 

Milanówka” 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 10.11.2016 r. dot. ww. 

postępowania przetargowego: 

 

Pytanie nr 1 

W związku z odpowiedzią Zamawiającego dotyczącą odwodnienia przebudowywanych ulic  w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 

poprzez zastosowanie systemów retencyjno-drenażowych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada badania geotechniczne wskazujące na możliwość 

zastosowania tych rozwiązań tzn. jaka jest grubość warstwy przepuszczalnej w miejscu lokalizacji elementów rozsączających. 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, że nie wykonywał wcześniej badań geotechnicznych, niemniej w związku z brakiem kanalizacji 

deszczowej i innych odbiorników wody w rejonie projektowanych ulic, wody opadowe i roztopowe muszą zostać 

wprowadzone do gruntu w granicach dróg objętych opracowaniem. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o jednoznaczne podanie czy w zakresie projektowym jest wykonanie projektów oświetlenia ulic , gdyż istniejące oprawy oświetleniowe kwalifikują 

się do wymiany oraz istniejące słupy oświetleniowe kolidują z chodnikami oraz prawdopodobnie będą kolidować z nowoprojektowanym układem 

drogowym. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający informuje, iż w ulicach w których występuje istniejące oświetlenie nie przewiduje się budowy/ 

modernizacji istniejącego oświetlenia. W przypadku słupów oświetleniowych lub innych urządzeń infrastruktury 

technicznej, które będą kolidować z przebiegiem projektowanych elementów układu drogowego, konieczna będzie ich 

przebudowa 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie projektowym jest przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej 15kV w ul. Sosnowej i Długiej, gdyż istniejące 

słupy kolidują z układem drogowym, czy też kolizję usunie właściciel linii. 

 

Odpowiedź nr 3: 

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.  

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

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk   


