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Milanówek, 13 lipca  2018 r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), którego 

przedmiotem jest przygotowanie programu działań na rzecz poprawy mobilności miejskiej w zakresie 

ruchu rowerowego oraz pojazdów elektrycznych wraz z koncepcją organizacji ruchu w mieście, znak 

sprawy: ZP.271.2.5.2018.JS 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA  

TREŚCI WARUNKÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający, Gmina Milanówek, działając zgodnie z rozdziałem V ust. 4 i 5 Warunków 

Realizacji zamówienia (dalej „WRZ”) poniżej przedstawia pytania Wykonawców, jakie wpłynęły  

w przedmiocie postanowień WRZ wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz w konsekwencji 

modyfikację treści WRZ. 

Pytanie nr 1 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.07.2018 r. 

Obecnie wyznaczony termin na dzień 16.07.2018 r. jest zbyt krótki na właściwe przygotowanie 

dokumentacji i złożenie oferty. 

Odpowiedź 

Zamawiający pozostaje przy pierwotnie wyznaczonym terminie składania ofert tj. 16.07.2018 r. godz. 

10:00 

 

Pytanie nr 2  

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu rozpoczęcia badania pomiarów ruchu na termin od dnia 

16.08.2018 r. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany terminu rozpoczęcia badania pomiaru ruchu. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający przekaże nam pytania do ankiety czy sami mamy je stworzyć  punkt  I 1.1.1.b? 

Odpowiedź 

Opracowanie pytań do ankiety jest obowiązkiem Wykonawcy, przy współpracy z Zamawiającym 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 
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 
 

Pytanie nr 4 

W formularzu Oferty w punkcie III PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY 

OFERTY I KRYTERIÓW jest błąd w numeracji 1.2. zadania nr 2 

Odpowiedź 

Poprawiono oczywista omyłkę pisarską (druk formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do pisma). 

Pytanie nr 5 

W jaki sposób zamawiający będzie oceniał oferty złożone na poszczególne zadnia? Czy oferty będą 

rozłącznie dla zadnia 1 i 2? 

Odpowiedź 

Kryterium wyboru ofert jest cena. Oferty będą oceniane rozłącznie. 

 

Pytanie nr 6 

W dokumencie WRZ w punkcie 5.2.5 prosimy o przedłużenie terminu dostarczenia danych  

do analizy do 5 dni kalendarzowych lub wydłużenie terminu przedstawienia dokumentacji. 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostarczenia analizy celem  sprawdzenia,   

z odpowiednim  wyprzedzeniem,  tj.  nie  później  niż  5  dni  kalendarzowych  przed terminem 

realizacji zamówienia. 

 

Pytanie nr 7 

W dokumencie WRZ w punkcie 5.1.3 prosimy o podanie rozszerzonej informacji jakie dane mają 

być zamieszczone na portalu wykonawcy wraz ze skazaniem konkretnych wymagań których zostały 

wskazanych w projekcie „ Przygotowania informacji o realizacji badań do zamieszczenia na portalu 

Wykonawcy w ramach projektu pn. DEvelopment of sustainable MObility management in 

European Cities w ramach programu Interreg Europa finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga opracowania informacji o prowadzonych badaniach, terminie, celu i sposobie 

prowadzenia badań oraz krótkiej informacji - wyciągu z opracowanych wyników badań i analizy. 

Dane te zamieści na stronie projektu  pn.  DEvelopment  of  sustainable  MObility  management  in 

European  Cities  w  ramach  programu  Interreg  Europa  finansowanego  ze  środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Pytanie nr 8  

W dokumencie WRZ 1.1.c prosimy o przesuniecie terminu do dnia 15.12.2018r zgodnie z datą 

przygotowania analizy i rekomendacją z informacją zawarta w Ogłoszeniu o Zaproszeniu z dnia 

11.07.2018r.  
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Odpowiedź 

Zamawiający wydłuża termin przekazania wyników badań w formie graficznej i opisowej do 20 dni 

kalendarzowych 

 

Załączniki: 

Druk formularza oferty 

 

Z poważaniem 

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

/ - / 

Marek Sudomirski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowały:  

 Aleksandra Żuraw – merytorycznie 

 Joanna Sierpińska – formalnie  


