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

do lat 3 „MALUCH+” 2019 

Milanówek, dnia 8 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 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 4:  

Prosimy o potwierdzenie, że w budynku przedszkola ze względu na swą przyszłą funkcję nie będzie 

wymagał zastosowania windy do skomunikowania pięter. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia  

w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i wszystkie obowiązujące przepisy. 

Mając na uwadze powyższe, projektant zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, 

uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę lub pozwolenia zamiennego  

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 
Pytanie nr 5: 

W związku z koniecznością uzyskania odstępstw od warunków Technicznych i przepisów pożarowych 

prosimy o potwierdzenie , że termin na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz termin realizacji budowy 

będzie przesunięty o czas potrzebny na uzyskanie takich decyzji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien wykonać prace budowlane wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie do dnia 20.12.2019 r. 

 

Pytanie nr 6: 

Toalety są niezgodne z przepisami (przedsionkowanie, brak kabin, odległości itp.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia  

w oparciu o PFU i obowiązujące przepisy. W PFU kabiny zaznaczone są schematycznie, toalety należy 

zaprojektować w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. bhp i sanepid. 
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Pytanie nr 7: 

Za małe pomieszczenia dotyczące żywienia (nawet przy zastosowaniu cateringu niezbędna jest 

rozdzielnia, magazyn wózków, miejsce przechowywania termosów, wózki trzeba mieć gdzie myć, brak 

transportu na 1 piętro itp.)                  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że łącznie w budynku założono 6 pomieszczeń o łącznej pow. ponad 40 m2 dla 

funkcji „żywienia” PFU - punkt 3.2.6. ŻYWIENIE- KUCHNIA CATERINGOWA - opisany 

przewidywany transport posiłków. Wymagany jest projekt technologii kuchni i żywienia, który będzie 

określał sposób dostawy, rozdzielnia posiłków i zmywania naczyń itp. Projekt technologii kuchni  

i żywienia jest elementem projektu budowlanego, projektant zobowiązany jest do wykonania  

w/w projektu. 

 

Pytanie nr 8: 

Całkowicie pominięta ochrona przeciwpożarowa. obiekt został w koncepcji zaprojektowany jak dom 

jednorodzinny. A to jest ZL II (klatka schodowa nie wydzielona i nie oddymiana, zwężenie dróg 

ewakuacyjnych nawet do 103 cm, brak hydrantów itp.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia  

w oparciu o PFU i obowiązujące przepisy.  

Zaleca się wykonanie ekspertyzy pożarowej, która będzie określała wszystkie możliwe działania 

zamienne możliwe do zrealizowania. Projekt budowlany musi zostać uzgodniony z rzeczoznawcą ds. 

ppoż., bhp i sanepid. 

 

Pytanie nr 9: 

Sprawy higieny i ochrony zdrowia na rysunkach są pominięte, a w opisie zacytowane jedynie Przepisy 

(np. Należy zapewnić oświetlenie światłem naturalnym -To trzeba Przebudować elewację czy nie?, 

Wynoszenie odpadków inną drogą - czyli którędy? itp. itd.)     

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z PFU - punkt 3.2.7. ZAPEWNIENIE NASŁONECZNIENIA I 

OŚWIETLENIA NATURALNEGO 

„Obecne pomieszczenia, w których planuje się utworzenie sali dla dzieci spełniają w/w wymagania”.  

Nie przewiduje się potrzeby ingerencji w elewację budynku. 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest on ramowym 

opisem celów i zasad rozwiązań projektowych wraz z rekomendacjami Zamawiającego dotyczącymi 

poszczególnych zagadnień. Wykonawca w ramach projektu budowlanego zobowiązany jest 

uszczegółowić rozwiązania”.  

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia  

w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i wszystkie obowiązujące przepisy. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji  

i zatwierdzeń, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę lub pozwolenia zamiennego i uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

 

Pytanie nr 10: 

Nie wspomniano nic o wentylacji i klimatyzacji, Nie ma nawet podanej informacji czy wysokość 

pomieszczeń jest zgodna z przepisami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z PFU - punkt - 6.2. INSTALACJA WENTYLACJI 

MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ. 

Wysokości pomieszczeń istniejące (3m w świetle kondygnacja parteru i I piętra) podane są na rysunkach 

w załączniku do postępowania: „Dokumentacja projektowa z poprzedniego roku wraz z decyzją 

o pozwoleniu na budowę”. 

 

https://milanowek.pl/images/aa_zamowienia_publiczne_przetargi/2019/20190619_16/budowlany.zip
https://milanowek.pl/images/aa_zamowienia_publiczne_przetargi/2019/20190619_16/budowlany.zip
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Pytanie nr 11: 

Brak windy, To jest obiekt użyteczności publicznej. Komunikacja nie może odbywać się jedynie 

schodami. Szczególnie w żłobku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia  

w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy i wszystkie obowiązujące przepisy. 

Mając na uwadze powyższe, projektant zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, 

uzgodnień, decyzji i zatwierdzeń, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę lub pozwolenia zamiennego i 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

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 

11.07.2019 r. do GODZ.11:00  

  

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

Wykonawców nastąpi: dnia 11.07.2019 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 11.07.2019 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. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

        Piotr Remiszewski 

         /--/ 

             Burmistrz Miasta Milanówka                                


