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Milanówek, dnia 20 sierpnia 2019 r. 

ZP.271.1.18.TOM.2019.SJ  
 
       Wykonawcy 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest Remont ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
"Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej 
i Długiej" 

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

 
Pytanie:  
w związku z ogłoszeniem przetargu na: Remont ulicy Jesionowej w Milanówku w ramach zadania inwestycyjnego 

pn.: “Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem i ulic: Lipowej, Jesionowej, Olszowej, Uroczej, Wierzbowej 

i  Długiej” zwracamy się z pytaniem o dokładne określenie zakresu robót: 

 W przedmiarze robót wymieniono jedynie roboty polegające na wymianie: nawierzchni z kostki brukowej na jezdni 

i zjazdach 784 m2,   

nawierzchni chodnika 7 m2, nawierzchni z płyt ażurowych 225 m2. 

W umowie zaś w paragrafie 1 pkt 3 został wymieniony dużo szerszy zakres prac nie uwzględniony w przedmiarze i 

opisie projektu: 

1) skrzynki żeliwne do zasuw z prefabrykowaną podstawą betonową (9 szt.), 

2) skrzynki żeliwne hydrantowe z prefabrykowaną podstawą betonową (4 szt.), 

3) włazy do studni DN1200 z wypełnieniem betonowym D400 DO600 H115, pozycjonowane (6 szt.), 

4) włazy do studni DN315 D400 typu Wavin z teleskopem i uszczelką (2 szt.). 

5) rozbudowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i łącznej powierzchnia m2, 2 816,00 

6) budowę skrzyżowań wyniesionych z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm o łącznej m2, powierzchni 990,00 

7) budowę pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji m2, 0-31,5 mm gr. 15 cm,  

o pochyleniu 6%, o łącznej powierzchni 779 m2 

8) budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o gr. 6 cm, o łącznej powierzchni 1 473,00 m2 

9) budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do inwestycji o nawierzchni z kostki betonowej  

w kolorze grafitowym gr. 8 cm o łącznej m2  powierzchnia 1 265,00 
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Prosimy o dokładne określenie zakresu i powierzchni planowanych robót  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że w treści § 1 ust. 1 pkt 3)  wkradł się błąd. Zgodnie z zakresem prac określonym w treści 
rozdziału I pkt 1 ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapis § 1 ust. 1 pkt 3)  otrzymuje brzmienie: 
 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest również zrealizować: 

⎯ roboty przygotowawcze – odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, 

⎯ roboty ziemne – wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V, 

⎯ podbudowy – korytko wraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podsypka cementowo-
piaskowa, warstwa mrozoochronna, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5, 

⎯ nawierzchnie – z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, 

⎯ oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

⎯ elementy ulicy – krawężniki betonowe, chodniki do furtek. 

⎯ odwodnienie korpusu drogowego – wykonanie pobocza z kruszywa, 

⎯ inne roboty – nawierzchnia z płyty ażurowej 60x40x10. 
Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca robót powinien wymienić: 

⎯ skrzynki żeliwne do zasuw z prefabrykowaną podstawą betonową (9 szt.), 

⎯ skrzynki żeliwne hydrantowe z prefabrykowaną podstawą betonową (4 szt.), 

⎯ włazy do studni DN1200 z wypełnieniem betonowym D400  DO600  H115, pozycjonowane  
6 szt.), 

⎯ włazy do studni DN315  D400 typu Wavin z teleskopem i uszczelką (2 szt.). 
 
 

W związku z powyższym, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert. Zatem, zapisy SIWZ 
otrzymują następujące brzmienie: 
-  rozdział XVI 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 28.08.2019 r. do GODZ.10:00  

  
-  rozdział XVIII ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych 
Wykonawców nastąpi: dnia 28.08.2019 roku o godz. 10:15 w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku.  

  
Załączniki: 
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 
        Piotr Iwicki 
              /---/ 
         Sekretarz Miasta Milanówka                                


