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Inwestycja współfinansowana ze środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku  

do lat 3 „MALUCH+” 2019 

Milanówek, dnia 3 lipca 2019 r. 

ZP.271.1.16.TOM.2019.SJ  

 

       Wykonawcy 

 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych, adaptacja budynku 

przy ulicy Warszawskiej 18a, w celu utworzenia publicznego żłobka w Milanówku, pod sygnaturą  

nr ZP.271.1.16.TOM.2019.SJ  

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2,  4 i 6 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: 

 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie oraz udzielenie informacji:  

Pytanie nr 1  

Z jakich powodów ma być wzmacniania konstrukcja stropu, skoro do tej pory było pozwolenie na 

użytkowanie obiektu jako Przedszkola, a teraz będzie zmiana sposobu użytkowania na żłobek publiczny.  

 

Odpowiedź: 

Kwestia wzmocnienia stropu była analizowana przez projektanta w trakcie wykonywania prac podczas 

przystosowywania budynku na potrzeby Milanowskiego Centrum Kultury. Zauważono, że niektóre 

stalowe elementy stropu, wykazują się większym niż zakładano skorodowaniem. 

Na prośbę projektanta konstrukcji wykonano większą liczbę odkrywek stropu w celu dokonania 

dokładniejszej analizy. Po oględzinach, stwierdzono znaczne skorodowanie bednarki. Zauważono 

również zarysowania stropu w pobliżu ścian zewnętrznych. W związku z tym uzasadnione staje się 

wykonanie wzmocnienia stropów oraz ich odciążenie. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania 

należy wymienić warstwy stropowe na lżejsze, wykonanie szlichty jako płytki zespolonej z belkami oraz 

„spięcie” belek stropowych w poziomie dolnych półek płaskownikami w celu stworzenia sztywnej tarczy. 

Należy uwzględnić rozwiązanie powyższego problemu w nowej dokumentacji technicznej zgodnie  

z sztuką, wiedzą budowlaną i obowiązującymi przepisami. 

 
Pytanie nr 2: 

Prosimy o zamieszczenie projektu z poprzedniego roku, dla którego istnieje możliwość wykonania 

projektu zamiennego.  

 

Odpowiedź: 

Decyzja o wyborze drogi administracyjnej dla opracowania dokumentacji, należy do Wykonawcy 

zadania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego (str. 7) Wykonawca ma dwie możliwości: 

1) wykonania projektu zamiennego do projektu „Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu 

użytkowania dawnego budynku przedszkola na cele edukacyjno- kulturalne” i równocześnie 

realizowanie prac, które pokrywają się z w/w projektem np. budowa pochylni, przebudowa klatki 

schodowej itd. 
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bądź   

2) wykonania dokumentacji projektowej nie bazując na w/w opracowaniu projektowym.  

 

W załączeniu dokumentacja projektowa z poprzedniego roku, na podstawie której wydano decyzję  

o pozwoleniu na budowę oraz decyzja o pozwoleniu na budowę.   

Pytanie nr 3: 

Prosimy o ustalenie wizji lokalnej na godzinę 9.00 w dniu 3.07.2019. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający ustala termin wizji lokalnej, w celu umożliwienia zapoznania się Wykonawców 

z miejscem, którego dotyczy przedmiot zamówienia.  

Wizja lokalna będzie przeprowadzona w dniu 4 lipca 2019 r., o godz. 12:00., w Milanówku przy ulicy 

Warszawskiej 18a. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert. Zatem, zapisy 

SIWZ otrzymują następujące brzmienie: 

-  rozdział X ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie 

Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 

10.07.2019 r. do GODZ.11:00  

  

-  rozdział XII ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych 

Wykonawców nastąpi: dnia 10.07.2019 roku o godz. 11:15 w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45  

w Milanówku.  

  

- rozdział XVI ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  Przystępując do przetargu Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie do dnia 10.07.2019 r., do godz. 11.00 wnieść wadium w wysokości:  

15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). 

Zamawiający informuje ponadto, iż na skutek dokonanych wyjaśnień i modyfikacji zmianie ulega: treść 

ogłoszenia o zamówieniu. 

 
Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa z poprzedniego roku, na podstawie której wydano decyzję o pozwoleniu na budowę wraz 

z decyzją o pozwoleniu na budowę. 

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

 

 

 

               Piotr Remiszewski  

             /--/ 

         Burmistrz Miasta Milanówka                                


