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Milanówek, dnia 17 października 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 Przebudowa ulic gminnych na terenie miasta 

Milanówka w ramach następujących części: część 1: Przebudowa ulicy Wierzbowej, część 2: 

Przebudowa ulicy Herberta (dawnej Fiderkiewicza), część 3: Przebudowa ulicy Parkowej (etap I – 

na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Chrzanowskiej (wraz ze skrzyżowaniem wyniesionym) oraz 

skrzyżowanie z ul. Podgórną), znak sprawy ZP.271.28.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 2017 r. poz. 1579 ze zm.), poniżej przekazuje treść pytań 

Wykonawców w przedmiocie postanowień dokumentacji technicznej wraz z odpowiedzią 

Zamawiającego na te pytania. 

Pytanie nr 1  

Zgodnie z zapisami STWiORB (sanitarna) oraz Projektu Budowlanego (TOM 1 – PZT) należy 

zastosować skrzynki Drainfix Twin 1/1 co wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta – 

Hauraton i uniemożliwia uczciwą konkurencję wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r poz.423)(stan prawny 

na dzień 16 kwietnia 2014r) art. 29. Na rynku polskim znajduje się wiele rozwiązań opartych na 

skrzynkach rozsączających, lecz o innych wymiarach. Czy jako parametr równoważności 

Zamawiający przyjmuje pojemność użytkową zbiorników, opartych na skrzynkach Wavin Qbic/BB o 

innych wymiarach, o wytrzymałości dopuszczającej zastosowanej we wskazanej lokalizacji tj. ruch 

kołowy ciężki SLW60? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych skrzynek rozsączających, pod warunkiem spełnienia 

następujących warunków: 

 wymiary urządzenia będą umożliwiały ich wbudowanie z zachowaniem zalecanych odległości 

infrastruktury podziemnej, ponieważ lokalizacja  skrzynek podlega uzgodnieniu ZUD, 

 wytrzymałość skrzynek będzie nie niższa niż wskazana w dokumentacji technicznej. 

Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że zgodnie z zapisem rozdz. I pkt 3 SIWZ 3. W przypadku, gdy 

w dokumentacji technicznej (o której mowa powyżej), pojawią się wskazania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy 

Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować 

ZP.271.28.TOM.2018.JS 

 Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie nw. zamówienia 
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jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, że 

minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze 

od parametrów wskazanych w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem, że każdorazowo 

zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie 

stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ 

winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie których 

dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 

mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. 

 

Pytanie nr 2 

Czy w związku z zastosowaniem systemów do odwadniania jezdni oprócz aprobaty ITB wymagana 

będzie aprobata IBDIM? 

Odpowiedź 

Tak, będzie niezbędna 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania skrzynki Q-bic/BB firmy Wavin które swoimi 

parametrami wytrzymałościowymi, funkcjonalnymi i użytkowymi spełniają założenia projektowe? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych skrzynek rozsączających, pod warunkiem spełnienia 

następujących warunków: 

 wymiary urządzenia będą umożliwiały ich wbudowanie z zachowaniem zalecanych odległości 

infrastruktury podziemnej, ponieważ lokalizacja  skrzynek podlega uzgodnieniu ZUD, 

 wytrzymałość skrzynek będzie nie niższa niż wskazana w dokumentacji technicznej. 

 

Pytanie nr 4  

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur drenażowych z PP-B (polipropylen kopolimerowy 

blokowy), przy zachowaniu projektowej sztywności obwodowej na poziomie 8 kN/m2 (SN8)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnych rur drenażowych, przy zachowaniu projektowej 

sztywności obwodowej na poziomie 8 kN/m2 (SN8). 

 

Pytanie nr 5 

Dot. rozdz. VII warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy do wykluczenia pkt 2.3)a) 1.1. czy 

Zamawiający na spełnienie warunku dopuszcza wykazanie dwóch inwestycji drogowych 

polegających na wykonaniu robót budowlanych w zakresie, których wchodziły prace związane z 

budową, przebudową, rozbudową bądź remontem nawierzchni dróg lub/i ulic lub/i ścieżek 

rowerowych lub/i parkingów wartości minimum 500 tyś. zł brutto każdej z tych inwestycji? 

Odpowiedź: Zamawiający określił warunek w następujący sposób: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch inwestycji drogowych polegających na 

wykonaniu robót budowlanych w zakres których wchodziły prace związane z budową, przebudową, 

rozbudową bądź remontem nawierzchni dróg, ulic ścieżek rowerowych, parkingów wartości 

minimum 500 tys. zł brutto każdej z tych inwestycji, przy czym Wykonawca zobligowany będzie w 

odniesieniu do poszczególnych części na które składa ofertę wykazać, że: 

 w zakresie części 1 - inwestycje drogowe wykonane zostały z kostki brukowej betonowej 
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 w zakresie części 2 - inwestycje drogowe wykonane zostały z masy bitumicznej oraz kostki 

brukowej betonowej 

 w zakresie części 3 - inwestycje drogowe wykonane zostały z kostki kamiennej  

Warunek ten należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca ma posiadać doświadczenie w 

wykonaniu dwóch robót budowlanych związanych z budową, przebudową rozbudową bądź 

remontem nawierzchni dróg, ulic, ścieżek rowerowych, parkingów o wartości min. 500 tys. zł w 

odniesieniu do każdej z tych inwestycji  w technologii określonej dla każdej z poszczególnych części 

zamówienia publicznego. Nie należy jednak rozumieć tego warunku w ten sposób że ma on być 

spełniony łącznie tj. budowa, przebudowa, rozbudowa bądź remont nawierzchni dróg, ulic, ścieżek 

rowerowych, parkingów o wartości min. 500 tys. zł. Zamawiający wymienił rodzaj/zakres prac jako 

budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont oraz rodzaj inwestycji tj. ulica, ścieżka rowerowa, 

parking wyłącznie po to by zdefiniować warunek oraz umożliwić wykonawcom rozłączne spełnienie 

tego warunku np. Wykonawca wykaże potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w 

części nr 1 poprzez posiadanie doświadczenia w budowie ulicy o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej o wartości min. 500 tys. zł oraz w remoncie ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej o wartości min. 500 tys. zł. 

 

1.2. Czy Zamawiający na spełnienie w/w warunku dopuszcza, by w zakresie części 3 – inwestycje 

drogowe wykonane zostały z kostki kamiennej lub płyt kamiennych? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza by inwestycje to zostały wykonane z płyt kamiennych.  

 

Pytanie nr 6 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wejście w teren i rozpoczęcie robót w roku 2019 z terminem 

zakończenia zgodnym z SIWZ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi taką zgodę. 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                                       /-/ 

                                                                                                     Łukasz Stępień 


