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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 Przebudowa ulicy Długiej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, 

Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej” 

WYJAŚNIENIE 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.) dalej w treści jako ,,ustawa Pzp’’, 

poniżej przekazuje treść pytań Wykonawcy w przedmiocie postanowień treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, dalej w treści jako ,,SIWZ’’ wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1:  

Prosimy o potwierdzenie zapisów projektu, iż Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw 

łamanych ze skał osadowych. W przypadku potwierdzenia prosimy o uzasadnienie zakazu 

stosowania powszechnie stosowanych kruszyw oraz wskazanie zalecanego materiału.  

Odpowiedź:  

Ad.1. W zapisach projektu budowlanego i wykonawczego  nie zawarto  zastrzeżeń, że projektant nie 

dopuszcza stosowania (na podbudowie) kruszyw łamanych ze skał osadowych. 

Zwracam jednak uwagę Inwestora na fakt, że stosowanie kruszyw bazaltowych lub granitowych 

zdecydowanie podwyższa parametry wytrzymałościowe podbudowy.   

 

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rur drenarskich kielichowych dwuściennych gładkich od 
wewnątrz i karbowanych na zewnątrz o sztywności sn8 i średnicy wewnętrznej 400 mm.                           
W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie 
 

Odpowiedź:  
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Pytanie nr 3:  

Czy z uwagi na fakt, iż wszystkie nawierzchnie mają być układane na podsypce piaskowej 

Zamawiający przewiduje wprowadzić na ulicy zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych?  

Odpowiedź:  

 
 

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że                         

z załącznika nr 3 do SIWZ - Projekt umowy zostaje wykreślony § 2 ust. 6 pkt. 1).   

 

 

 

Sekretarz Miasta Milanówka 

                     /-/ 

           Piotr Iwicki   

 

 


