
 

URZĄD 

MIASTA MILANÓWKA 

 

 

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 

 
 

Milanówek, dnia 26 listopad 2018 r. 

 

 

 

Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest Budowa z projektowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki  

Odpadów Komunalnych, znak sprawy ZP.271.30.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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), poniżej przekazuje treść pytań 

Wykonawcy w przedmiocie postanowień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz  

z odpowiedziami.  

 

Pytanie nr 1.  

Czy w związku z koniecznością zaprojektowania przyłącza energetycznego, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w przypadku przeciągania się procedur uzyskania 

warunków technicznych i uzgodnienia projektu z zakładem energetycznym lub dopuszcza 

alternatywę w przypadku wykorzystania istniejącej instalacji przyłączeniowej.  

 

Odpowiedź: Zamawiający określił dopuszczalne warunki zmiany terminu realizacji zamówienia 

publicznego w § 15 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Projektu umowy – zał. nr 2 do SIWZ.   

 

Pytanie nr 2.  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w przypadku 

przeciągania się uzgodnień z konserwatorem zabytków i wystąpienia odkryć archeologicznych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający określił dopuszczalne warunki zmiany terminu realizacji zamówienia 

publicznego w § 15 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Projektu umowy – zał. nr 2 do SIWZ.   

 

Pytanie nr 3.  

Po czyjej stronie będą badania archeologiczne.  

 

Odpowiedź: Zamawiający w rozdz. I pkt 1 ppkt 1 lit. a tiret drugie zawarł zapis o treści: przedmiot 

zamówienia obejmuje w szczególności prace polegające na: uzyskaniu kompletu zgód 

administracyjnych oraz innych dokumentów koniecznych do wykonania zamówienia (np. warunki 

techniczne, uzgodnienie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wszelkie 

niezbędne prace w zakresie postanowień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zał. nr 4a 

do SIWZ). W kontekście powyższego, jeżeli wystąpi konieczność wykonania badań archeologicznych 
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to koszty z tym związane będą obciążać Wykonawcę, tym samym należy je uwzględnić w cenie 

oferty.   

 

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                     /-/ 

      Łukasz Stępień 


