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           Milanówek, dnia 5 września 2019 r. 

ZP.271.1.20.TOM.2019.SJ  

 

 Wykonawcy  

ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej  

nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 2” 

 

 

 

W związku z wpłynięciem pytania o treści jak poniżej oraz w nawiązaniu do pisma Zamawiającego (znak 
ZP.271.1.20.TOM.2019.SJ z dnia 27 sierpnia 2019 r.) Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust.  

2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

przekazuje odpowiedź oraz modyfikuje zapisy SIWZ zmieniając termin składania i otwarcia ofert:  

 

Pytanie: 

Prosimy o zamieszczenie szczegółów konstrukcyjnych połączenia przepustu istniejącego 2x0,95 z projektowanym 

fi 1800 i rysunku połączenia pod kątem przedłużenia przepustu fi 800. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe, w uzupełnieniu do zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, Zamawiający załącza rysunki, stanowiące integralną cześć projektu. 

 
 

Jednocześnie, w związku z powyższym przedłużeniu ulega termin składania ofert  do dnia 12 września 

2019 r. do godz. 10:00  w konsekwencji czego zmianie ulega: 

⎯ Rozdział XVI pkt 1 SIWZ:  Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta 

Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 12.09.2019 r. do godz.10:00.  

 

⎯ Rozdział XVII pkt 1 SIWZ: Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: dnia 

12.09.2019 roku o godz. 10:15 w bud. A, przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku. 

 

 

W opisanych powyżej okolicznościach Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu 
publicznym. 

 

 
W załączeniu: 
- rysunki  stanowiące integralną cześć projektu.  

 

 

 

 

        Ryszard Raban 
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         Z-ca Burmistrza Miasta Milanówka                                

 


