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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 TREŚCI SIWZ 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 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 pytania Wykonawcy w przedmiocie postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wraz z odpowiedzią Zamawiającego na to pytanie. 

Pytanie 

Zwracamy się z prośbą o podanie przyczyny zamieszczenia w dokumentacji technicznej (Remont 

nawierzchni ul. Bartosza rys. DB.04.02) sposobu wykonania skrzynek antykompresyjnych 

zabezpieczających korzenie drzew oraz systemów napowietrzających, modułów kierunkujących 

korzenie, krat ozdobnych, oraz płotków zabezpieczających pnie drzew. 

W pasie drogowym ulicy nie występują drzewa a dokumentacja oraz pozostałe warunki postępowania 

nie przewidują nasadzeń nowych drzew. 

Czy przyjęte rozwiązania mogą dotyczyć drzew występujących na sąsiednich działkach? 

Jeżeli tak, to prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje rozszerzenie zakresu robót o ten 

element lub może należy go ująć w cenie ryczałtowej wykonania zadania. 

W drugim przypadku prosimy o wskazanie dokładnego zakresu robót oraz informacji czy przyjęty 

sposób postępowania z korzeniami dotyczy tylko i wyłącznie ulicy Bartosza czy pozostałych 4-ech 

ulic również? 

Odpowiedź 

Sposób zabezpieczenia drzewostanu z wykorzystaniem m. in. skrzynek antykompresyjnych, systemów 

napowietrzających, modułów kierunkujących itp. (opisywanych przez rysunek DB.04.02 

ZP.271.2.1.TOM.2018.EP 
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dokumentacji technicznej) nie dotyczy drzew zlokalizowanych w pasie robót - mówi o tym zapis 

w projekcie architektoniczno-budowlanym, rozdz. 6 "Zieleń". 

Zabezpieczenie dotyczyć będzie systemów korzeniowych drzew zlokalizowanych na 

nieruchomościach przyległych - z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia zasięgu 

systemów korzeniowych nie jest możliwe dokładne określenie zakresu prac tego rodzju koniecznych 

do wykonania w ramach zamówienia. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
/ - / 

       Adam Adamczyk 

 


