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Zamawiający:  

Gmina Milanówek,  

ul. Kościuszki 45  

05-822 Milanówek  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod sygnaturą 

ZP.271.7.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.), dalej jako ,,ustawa Pzp’’ w związku  

z zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego dotyczącym części nr IV zamówienia Zamawiający 

udziela odpowiedzi na otrzymane pytania oraz dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych 

Warunków Zamówienia, dalej w treści zwanej ,,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 konkretną informację jakiego kruszywa należy użyć.  

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuję, iż Należy stosować kruszywa nieosadowe zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Grupy skał Skały magmowe Skały przeobrażone (metamorficzne) 

 
Głębinowe Wylewne 

 

Przykłady skał 

granit 

 sjenit 

dioryt 

gabro 

porfir 

andezyt 

diabaz  

bazalt 

melafir 

marmur, gnejs, łupki, kwarcyt 

metamorficzny 

 

Pytanie nr 2 

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

jezdni. W naszym odczuciu przy gruntach kategorii G2 i G3 oraz przy zastosowaniu warstwy 

podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem ww. siatka nie jest niezbędna. Dodatkowo  

po konsultacji z producentem otrzymaliśmy informację, że dla georusztu Q16 dedykowanym 

kruszywem jest mieszanka 0/31,5 mm a nie 4/63 mm jak w dokumentacji. Ponadto georuszt musi być 

układany na „stabilizacji” która osiągnęła wytrzymałość na ściskanie umożliwiającą wjazd na nią 

ciężkim sprzętem. Innymi słowy należy wykonać koryto, warstwę stabilizacji i pozostawić w tym stanie  
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na około 7 dni w celu uzyskania wymaganej wytrzymałości. W efekcie również mieszkańcy nie będą 

mogli dojechać do swoich posesji przez około tydzień. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z zastosowania georusztu z siatki trójosiowej oraz informuje,  

iż w załączeniu przedkłada konstrukcję zamienną chodnika i jezdni (zał. nr 1). 

 

Pytanie nr 3 

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

o frakcji 4-63mm. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż frakcja kruszywa, która jest wymagana została przedstawiona w rysunku 

konstrukcji zamiennej (zał. nr 1). 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o informację czy do realizacji jest odcinek od 0+350 do 1+053 czy cała ulica od 0+000  

do 1+053? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka drogi od 0+350  

do 1+053.  

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew zgodnie inwentaryzacją zieleni? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że procedura wydawania zezwolenia na wycinkę drzew jest w toku. 

 

Pytanie nr 6 

Zgodnie z opisem projektu na str. 16 Podbudowę zjazdów do posesji zaprojektowano tak, jak 

podbudowę jezdni. Zgodnie z rysunkiem nr 8 konstrukcja zjazdu – podbudowę należy wykonać  

z kruszywa łamanego o nie wiadomej frakcji i grubości oraz układanego bezpośrednio w korycie. 

Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, że konstrukcję zjazdów należy wykonać tak jak konstrukcję jezdni , zgodnie 

z załącznikiem nr 1. 

 

Pytanie nr 7 

Dla kanalizacji projektowanej prze biuro SKRYBA przewidziano rury PEHD. Czy Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie rur PP takich jak w części projektowanej przez ARCADIS? 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP pod warunkiem zastosowania materiałów, które będą 

miały takie same parametry wytrzymałościowe i użytkowe lub  lepsze od rur PEHD wskazanych  

w projekcie biura projektowego SKRYBA. 

 

Pytanie nr 8 

Jest to drugie postępowanie przetargowe natomiast nie uległ zmianie termin realizacji inwestycji. 

Wnosimy o wydłużenie terminu o miesiąc tj. do 31/10/2018 r. 
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Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 31 października 

2018 r. 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający informuje, że postanowienie zawarte w rozdziale V pkt 5.1 ppkt 4 SIWZ otrzymuje 

nowe brzmienie: ,,Termin realizacji zamówienia dla części IV: 31 października 2018 r., jak również 

§2 ust. 1 Projektu umowy także otrzymuje nowe brzmienie: ,,Przedmiot umowy zostanie wykonany  

w terminie: część 1-3 - od dnia zawarcia Umowy, najpóźniej do dnia 31.08.2018 r.,  

w przypadku części 4 - od dnia zawarcia Umowy, najpóźniej do dnia 31.10.2018 r.’’ 

 

 

Zamawiający informuje ponadto, że na skutek zmiany terminu składania ofert nowe brzmienie 

otrzymały następujące postanowienia SIWZ: 

 w rozdziale XVI pkt 1  ,,Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu 

Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 20.03.2018 r.  

do godz.10:15’’ 

 w rozdziale XVIII pkt 1 ,,Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców 

nastąpi: dnia 20.03.2018 roku  o godz. 10:30  w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45  

w Milanówku’’ 

 w rozdziale XXII pkt 1 ,, Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

do dnia 20.03.2018 roku, do godz. 10.15 wnieść wadium w wysokości:  

Dla części nr 1 – 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych); 

Dla części nr 2 – 11 000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych); 

Dla części nr 3 – 16 000,00 (szesnaście tysięcy złotych); 

Dla części nr 4 – 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych)’’. 

 

Powyższe zmiany SIWZ doprowadzają do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 38  

ust.  4a  pkt  1  ustawy  Pzp  Zamawiający  zamieścił  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  w  Biuletynie  

Zamówień  Publicznych.   

 
Załączniki: 

1. Rysunek konstrukcji zamiennej chodnika i jezdni – załącznik nr 1 

 

             Z poważaniem 

                                                                                                 Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                                                        /-/ 

                                                                                                        Wiesława Kwiatkowska                     


