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Zamawiający:  

Gmina Milanówek,  

ul. Kościuszki 45  

05-822 Milanówek  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod sygnaturą 

ZP.271.3.TOM.2018 na Przebudowę ulic: Długiej, Sosnowej, Granicznej, Kochanowskiego, dalej 

jako ,,zamówienie’’. 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w związku z zapytaniem, które 

wpłynęło do Zamawiającego dotyczącym części nr IV zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi 

na otrzymane pytania oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ, w zakresie wskazanym poniżej:  

 

Pytanie nr 1 

W opisie projektu na stronie 23 jest zapis, iż Inwestor nie dopuszcza stosowania na podbudowy 

kruszyw łamanych ze skał osadowych. Prosimy o potwierdzenie, że nie wolno stosować 

ogólnodostępnych kruszyw takich jak wapienie, dolomity, kwarcyty itp. W przypadku potwierdzenia, 

prosimy o informację jakiego kruszywa należy użyć.  

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza, iż nie dopuszcza zastosowania na podbudowy kruszyw łamanych ze skał 

osadowych. Wymagane jest użycie innych z pozostałych kruszyw na wykonanie podbudowy. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, iż należy stosować ,,siatkę trójosiową’’ zgodnie z rysunkiem konstrukcji 

jezdni. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie wymaganych parametrów dla w/w siatki. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania siatki trójosiowej, zgodnie z przyjętymi 

rozwiązaniami projektowymi. Zamawiający wymaga zastosowania Georusztu trójosiowego Q16  

z uwzględnieniem, że: 

1) jako zbrojenie należy użyć georusztu o sztywnych węzłach powstałego w procesie wyciągania  

z perforowanej płyty polipropylenu, w taki sposób, że struktura georusztu jest zorientowana  

w trzech kierunkach. (Parametry geometryczne podano w tabeli 1). Nie dopuszcza się geosiatek 

łączonych w węźle w sposób: przeplatany, zgrzewany, klejony, itp.; 

2) przekrój poprzeczny żeber powinien być prostokątny. Ze względu na gorszą współpracę  

z kruszywem nie należy stosować georusztów o żebrach płaskich, tzn. takich, w których stosunek 

szerokości do grubości żebra jest większy niż 3.; 
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3) oczko georusztu powinno mieć kształt trójkąta w przybliżeniu równobocznego. 

Odnosząc się do drugiej części pytania Wykonawcy Zamawiający określa parametry mechaniczne 

oraz trwałość siatki w tabeli nr 2. 

Tabela nr 1 

Parametr Wartość 

Rozstaw żeber (mm) 

- w kierunku poprzecznym 

- w kierunku ukośnym (około 60
o
 od kier. podłużnego) 

 

40 

40 

przekrój żebra prostokątny 

kształt oczka trójkąt równoboczny 

Tabela nr 2 Parametry mechaniczne oraz trwałość georusztu trójosiowego Q16 

Parametry mechaniczne Wartość 

Wytrzymałość węzła [%] (min) 90 

Sztywność we wszystkich 

kierunkach (360
o
) przy 

odkształceniu 0,5%
 
[kN/m] 

455+/-50 

Współczynnik izotropii 

sztywności [-]
 
 

> 0,75 

TRWAŁOŚĆ 

Odporność na degradację 

chemiczną [%] 

96 

Odporność na promieniowanie 

ultrafioletowe i warunki 

atmosferyczne [%] 

98 

Odporność na uszkodzenia 

przy wbudowywaniu [%] 

>87 

 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że na dolną warstwę podbudowy jezdni należy użyć kruszywa łamanego  

o frakcji 4-63mm. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza, że dolną warstwę podbudowy jezdni należy wykonać z kruszywa łamanego 

o frakcji 4-63 mm. 

 

Pytanie nr 4 

Zamieszczony projekt dotyczy tylko fragmentu odwodnienia (3 studnie, 38 wpustów, 12 mb kanału 

fi500, 65 mb kanału fi 300). Reszta (16 studni oraz kanał retencyjno-rozsączający) podobno znajduje 

się w innym projekcie tj.: ,,Odwodnienie zlewni ul. Ludnej z retencją wód przed odpływem do rzeki 

Rokitnicy Starej’’ wykonanym przez ARCADIS Sp. z o. o. Prosimy o zamieszczenie w/w projektu  

w celu odpowiedniej kalkulacji inwestycji. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający załącza wnioskowane dokumenty w formie plików PDF (zał. nr 1.1 do 1.12). 

 

Pytanie nr 5 

Zgodnie z projektem podbudowa chodnika to 20 cm pospółki. Czy Inwestor nie obawia się 

parkowania samochodów przez mieszkańców na tym chodniku? W takim przypadku wskazane byłoby 



 

3 
 

 
Przygotowała: Joanna Sierpińska 
Referat Zamówień Publicznych 
tel. 22 758 30 61 wew. 109 
przetargi@milanowek.pl 

Urząd Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20 
www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl 

 

zmienić podbudowę i uwzględnić kruszywo łamane lub stabilizację. Prosimy o informację jaką 

konstrukcję należy wycenić? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający potwierdza, że podbudowa chodnika ma być wykonana z 20 cm warstwy pospółki, 

zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1.1.-1.12 -  Opracowanie projektowe  

pn.: Odwodnienie zlewni ul. Ludnej z retencją 

 wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej’’ 

 

        Z poważaniem 

                                                                                         Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                               /-/ 

                                                                                                    Adam Adamczyk                     


