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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” 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4 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 podanie typów i kolorystyki kostki brukowej na drodze, chodniku i wjazdach. 

 

Odpowiedź:  

Kolorystyka nawierzchni jest następująca: 

 jezdnia: kolor szary, typ Behaton, gr. 8 cm, 

 chodnik: kolor czerwony, typ Holland, gr. 6 cm, 

 zjazdy indywidualne: kolor szary, typ Holland, gr. 8 cm. 

 

Pytanie nr 2:  

Z uwagi na fakt iż znaczna część istniejącego chodnika z kostki Holland czerwony zostanie 

rozebrana podczas budowy kanalizacji prosimy o informacje czy należy kalkulować jego 

odtworzenie z materiałów z rozbiórki (krawężniki i kostka) czy do wyceny przyjąć nowe 

materiały? 

 

Odpowiedź:  

Należy przyjąć w ofercie, że cały istniejący chodnik należy rozebrać i wznowić  

z nowych materiałów. 

 

Pytanie nr 3:  

Czy jakiekolwiek materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu? 

 

Odpowiedź:  

Kostkę brukową betonową z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu, która może być rozebrana 

mechanicznie a następnie przewieziona na zaplecze PSZOK-u przy ulicy Turczynek. Pozostałe 

materiały pochodzące z rozbiórki należy zutylizować we własnym zakresie. 
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Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego 
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Pytanie nr 4:  

Z uwagi na rozbieżności w projekcie prosimy o jednoznaczne określenie warstw podbudowy dla 

konstrukcji jezdni, zjazdów i chodnika 

 

Odpowiedź:  

Odpowiedź na pytanie została zawarta w zał. nr 1. 

 

Pytanie nr 5:  

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza stosowanie dla kanalizacji kielichowych rur 

dwuściennych z polipropylenu o sztywności obwodowej SN8 i średnicy wewnętrznej 400 mm? 

Odpowiedź  

Odpowiedź na pytanie została zawarta w zał. nr 1. 

 

Pytanie nr 6:  

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie dla drenażu kruszywa łamanego o frakcji 31,5/63 mm? 

Odpowiedź  

Odpowiedź na pytanie została zawarta w zał. nr 1. 

 

Pytanie nr 7:  

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji prosimy o informacje na jakiej podsypce należy 

układać kostkę brukową na drodze – na piaskowej czy cementowo piaskowej? 

Odpowiedź  

Odpowiedź na pytanie została zawarta w zał. nr 1. 

 

Pytanie nr 8:  

Czy zakres przebudowy istniejących sieci obejmuje coś poza 4 studniami telekomunikacyjnymi 

opisanymi w projekcie ? 

Odpowiedź  

Odpowiedź na pytanie została zawarta w zał. nr 1. 

 

Pytanie nr 9:  

Czy należy przyjąć do wyceny włazy kanałowe z logo Miasta Milanówek? Jeśli tak to czy tylko 

na nowo projektowanych studniach czy również na istniejących? 

Odpowiedź:  

Do wyceny nie należy przyjmować włazów kanałowych z logo Miasta Milanówka. 

 

 

MODYFIKACJA  TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający ponadto, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp informuje,  

iż modyfikuje we wskazanym poniżej zakresie treść SIWZ, w konsekwencji czego zmianie ulega 

brzmienie: 

 

1. Rozdziału IV pkt. 8 SIWZ: Zamawiający może skorzystać z odbioru faktur VAT wystawionych 

w związku z realizacją postanowień umowy w formie elektronicznej. Odbiór faktur w formie 

elektronicznej realizowany jest za pośrednictwem internetowej platformy, z której po 

zarejestrowaniu się, można pobrać faktury bezpośrednio lub można skorzystać z przeslania 

faktury z platformy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. sekretariat@milanowek.pl,  

 który otrzymuje brzmienie: Zamawiający skorzysta z odbioru faktur VAT 

wystawionych w związku z realizacją postanowień umowy w formie elektronicznej. 

mailto:sekretariat@milanowek.pl
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Odbiór faktur w formie elektronicznej realizowany jest za pośrednictwem internetowej 

platformy, z której po zarejestrowaniu się, można pobrać faktury bezpośrednio lub można 

skorzystać z przeslania faktury  z platformy na wskazany przez Zamawiającego adres e-

mail. sekretariat@milanowek.pl 

2. Rozdziału VII pkt. 2 lit. b tiret 1 SIWZ: kierownika budowy posiadającego uprawnienia- 

budowlane wykonawcze w specjalności drogowej oraz doświadczenie w charakterze kierownika 

budowy na min. 2 inwestycjach drogowych (rozumianych jako inwestycje w zakresie budowy, 

przebudowy, rozbudowy lub remontu dróg, ulic, ścieżek rowerowych, parkingów o nawierzchni 

bitumicznej lub z kostki betonowej) zrealizowanych przez Kierownika budowy o wartości nie 

mniejszej niż 500 000,00 zł.  każda Inwestycja  

 który otrzymuje brzmienie Kierownika budowy / Kierownika Robót posiadającego 

uprawnienia - budowlane wykonawcze w specjalności drogowej oraz doświadczenie  

w charakterze kierownika budowy/kierownika robót na min. 2 inwestycjach drogowych 

(rozumianych jako inwestycje w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu 

dróg, ulic, ścieżek rowerowych, parkingów o nawierzchni bitumicznej lub z kostki 

betonowej) zrealizowanych przez Kierownika budowy/kierownika robót o wartości nie 

mniejszej niż 500 000,00 zł brutto  każdej Inwestycji.  

3. Rozdziału VIII pkt 2 ppkt 2 lit. b SIWZ: z art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 z ustawy Pzp - oświadczenia 

wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania 

się o zamówienia publiczne, wg zał. nr 2b do SIWZ, jak również informacji z Krajowego Rejestru 

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu.  

 który po zmianie otrzymuje brzmienie: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za 

wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

4. Rozdziału XV pkt 1: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta 

Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 26.04.2019 r. do 

GODZ.10:00 

 który otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. 

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

06.05.2019 r. do GODZ.11:00, 

 

5. Rozdziału XVII pkt 1: Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: 

dnia 26.04.2019 roku  o godz. 10:15  w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku,  

 który otrzymuje brzmienie: Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych 

Wykonawców nastąpi: dnia 06.05.2019 roku  o godz. 11:15  w bud. A,  przy ul. 

Kościuszki 45 w Milanówku 

 

6. Rozdziału XVIII pkt. 2 SIWZ: 

Lp. Kryteria Ranga 

1 Oferowana cena brutto 60 pkt 

mailto:sekretariat@milanowek.pl
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2 Okres gwarancji 20 pkt 

3 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia                                    

(Kierownika Budowy) 
20 pkt 

Razem: 100 pkt 

 

 Który po zmianie otrzymuje brzmienie:  

Lp. Kryteria Ranga 

1 Oferowana cena brutto 60 pkt 

2 Okres gwarancji 20 pkt 

3 
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia                                    

(Kierownika Budowy/kierownika robót) 
20 pkt 

Razem: 100 pkt 

 

7.  Rozdziału XVIII pkt. 3 ppkt. 3  SIWZ: 

Wartość punktowa za KRYTERIUM NR 3 „DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA (KIEROWNIKA BUDOWY W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ)” wyliczana 

jest według poniższej punktacji:  

 

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 3. 

Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20. 

W celu otrzymania punktów w niniejszym kryterium, Wykonawca zobligowany jest wskazać w 

Formularzu Oferty osobę skierowaną do pełnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY/KIEROWNIKA 

BUDOWY (z imienia i nazwiska) oraz określić jej doświadczenie.  

W przypadku braku wskazania w Formularzu oferty (najpóźniej w chwili jej otwarcia) 

DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/KIEROWNIKA ROBÓT lub wskazania innego niż min. 

                                                           
 

Doświadczenie Kierownika budowy / kierownika 

robót wyznaczonego do realizacji 

zamówienia: 

ilość inwestycji drogowych
1
, na których dana osoba 

prowadziła obowiązki kierownika budowy / 

kierownika robót 

Ilość przyznanych punktów 

2 inwestycje 0 

3 inwestycje 5 

4 inwestycje 10 

5 inwestycji 15 

8 inwestycji i więcej 20 
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wymagany zakres doświadczenia, oferta Wykonawcy otrzyma 0 (zero) punków w niniejszym 

kryterium.  

Osoba wskazana w Formularzu oferty musi – pod rygorem nieotrzymania przez Wykonawcę 

punktów w przedmiotowym kryterium - być wskazana w wykazie osób (docelowo składanym 

w wyniku wezwania) i jednocześnie zostać skierowana do realizacji zamówienia (do pełnienia 

funkcji Kierownika budowy/Kierownika robót). 

 

 Który po zmianie otrzymuje brzmienie:  

Wartość punktowa za KRYTERIUM NR 3 „DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA (KIEROWNIKA BUDOWY / KIEROWNIKA ROBÓT W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ 

DROGOWEJ)” wyliczana jest według poniższej punktacji:  

 

 

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 3. 

Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20. 

W celu otrzymania punktów w niniejszym kryterium, Wykonawca zobligowany jest wskazać w 

Formularzu Oferty osobę skierowaną do pełnienia funkcji KIEROWNIKA BUDOWY/KIEROWNIKA 

ROBÓT (z imienia i nazwiska) oraz określić jej doświadczenie.  

W przypadku braku wskazania w Formularzu oferty (najpóźniej w chwili jej otwarcia) 

DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY/KIEROWNIKA ROBÓT lub wskazania innego niż min. 

wymagany zakres doświadczenia, oferta Wykonawcy otrzyma 0 (zero) punków w niniejszym 

kryterium.  

Osoba wskazana w Formularzu oferty musi – pod rygorem nieotrzymania przez Wykonawcę 

punktów w przedmiotowym kryterium - być wskazana w wykazie osób (docelowo składanym 

w wyniku wezwania) i jednocześnie zostać skierowana do realizacji zamówienia (do pełnienia 

funkcji Kierownika budowy/Kierownika robót). 

8. Rozdziału XXI pkt 1: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 

dnia 26.04.2019 roku, do godz. 10.00 wnieść wadium w wysokości: 16 000,00 PLN  

                                                           
 

Doświadczenie Kierownika budowy / kierownika 

robót wyznaczonego do realizacji 

zamówienia: 

ilość inwestycji drogowych
2
, na których dana osoba 

prowadziła obowiązki kierownika budowy / 

kierownika robót 

Ilość przyznanych 

punktów 

2 inwestycje 0 

3 inwestycje 5 

4 inwestycje 10 

5 inwestycji 15 

8 inwestycji i więcej 20 
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 który po zmianie otrzymuje brzmienie: Przystępując do przetargu Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie do dnia 06.05.2019 roku, do godz. 11.00 wnieść wadium 

w wysokości: 16 000,00 PLN. 

9. Zmianie ulega nazwa załącznika nr 9 do SIWZ na ,,Uzgodnienie nr 1.2018’’ 

10. W załączniku nr 3 do SIWZ Projekt umowy:  

 z treści § 2 wykreślony zostaje ust. 24.  

 § 8 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: Zamawiający skorzysta z odbioru faktur VAT 

wystawionych w związku z realizacją postanowień umowy w formie elektronicznej. Odbiór 

faktur w formie elektronicznej realizowany jest za pośrednictwem internetowej platformy, z 

której po zarejestrowaniu się, można pobrać faktury bezpośrednio lub można skorzystać z 

przeslania faktury z platformy na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail: 

sekretariat@milanowek.pl, 

 

11. W projekcie umowy dodaje się § 19 o następującym brzmieniu:  

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zamawiający jako administrator powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 

niniejszej Umowie, w zakresie: 

- danych zwykłych dotyczących swoich pracowników,  w postaci imienia, nazwiska, adresu 

służbowego do korespondencji. 

2. Wykonawca jako administrator powierza Zamawiającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane 

osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie, w zakresie: 

- danych zwykłych dotyczących swoich pracowników uczestniczących w realizacji Umowy,  w 

postaci imienia, nazwiska, adresu służbowego do korespondencji, numeru PESEL, daty urodzenia. 

3. Strony zobowiązuje się przetwarzać powierzone im dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Strony  oświadczają, iż stosuje się środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.  

5. Strony  będą przetwarzać, powierzone na podstawie Umowy dane zwykłe pracowników , dane 

poszczególnych kategorii pracowników, dane zwykłe kontrahentów w postaci imienia, nazwiska, 

adresu do korespondencji numeru PESEL, daty urodzenia.  

6. Powierzone sobie wzajemnie przez Strony  dane osobowe będą przetwarzane  wyłącznie w celu 

wykonania zadań wynikających z zawartej  Umowy. 

7. Strony  zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

8. Strony  zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

9. Strony  zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.  

10. Strony  zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważniają do przetwarzania 

danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 

Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

11. Strony po zakończeniu realizacji Umowy zwracają sobie, jako  Administratorom wszelkie dane 

osobowe oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

mailto:sekretariat@milanowek.pl
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12. Każda ze Stron jako Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo 

kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu  

i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

13. Każda ze Stron  może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej Strony, jako  Administratora danych.   

14. Każda ze Stron  jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych danych 

osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych  

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym, a także ma obowiązek  

niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w 

szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot 

przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji 

administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do 

Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych. 

15. Strona jako podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych 

od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych  

w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 

elektronicznej („dane poufne”). 

 

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

Formularz oferty oraz załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób treść ogłoszenia o zamówieniu. 

 
Załączniki: 

1. Stanowisko autora dokumentacji projektowej  

2. Zmieniony formularz oferty  

3. Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz osób 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                     /-/ 

          Piotr Remiszewski  

 

 


