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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 Budowa wraz z uzbrojeniem ulic Przyszłości, Żytniej, 

Bartosza i Leśny Ślad oraz przebudowa ulicy Pięknej. Znak sprawy: ZP.271.1.TOM.2018. 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” poniżej 

przekazuje treść pytań Wykonawcy w przedmiocie postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) wraz z odpowiedzią Zamawiającego na te pytania, stanowiącą jednocześnie 

modyfikację treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu. 

Pytanie nr 1 

Proszę o sprecyzowanie czy wszystkie istniejące chodniki oraz wjazdy z kostki betonowej w ulicach 

Żytniej około 220 m2  i Przyszłości około 415 m2  podlegają rozbiórce, a jeśli tak to czy materiał 

z rozbiórki należy spaletować i przekazać zamawiającemu czy wywieść jako gruz? 

Odpowiedź 

Materiały z rozbiórki chodników i wjazdów (kostka betonowa, płyty chodnikowe) powinny zostać 

ułożone przez Wykonawcę na paletach i przetransportowane do miejsca składowania na terenie 

Milanówka wskazanego przez Zamawiającego. 

Pytanie nr 2 

Prosimy o sprecyzowanie zapisu umowy o dokonaniu formalności związanych z odbiorem końcowym 

w kwestii przekazania przedmiotu umowy do Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim, czy 

w terminie realizacji zamówienia tj. do dnia 29 czerwca 2018 r.,  a w przypadku części V do dnia 27 

kwietnia należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie czy jedynie uzyskać inwentaryzację 

powykonawczą i złożyć wniosek do PINB? Jeżeli w zakresie umowy jest uzyskanie inwentaryzacji 

i przekazanie wniosku do PINB  zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji 

odpowiednio o pięć tygodni dla każdego z zadań, w przypadku uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

obiektu wnioskujemy o przedłużenie terminu realizacji odpowiednio o osiem tygodni dla każdego 

z zadań. 
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Odpowiedź 

Z uwagi na fakt, iż prowadzone prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia nie wymagają 

wnoszenia zgłoszenia o zakończeniu budowy do organu nadzoru budowlanego bądź uzyskiwania 

pozwolenia na użytkowanie z tegoż organu nie ma konieczności uzależnienia terminu zakończenia prac 

od uzyskania wspomnianych dokumentów. W konsekwencji, Zamawiający dokonuje modyfikacji 

projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, poprzez usunięcie w §7 ust. 2 pkt 22). 

Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian.  

 

 

 Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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