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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: budowa punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek” 

 

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 2019 r. poz. 1843), poniżej przekazuje 

treść pytań Wykonawców w przedmiocie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz  z odpowiedziami: 

                                                              WYJAŚNIENIA  

 

Pytanie nr 1  

Na terenie planowanej inwestycji zalega około 1000 (tysiąc) m3 ziemi . Czy Zamawiający  

zamierza ją usunąć? Czy należy wycenić jej przewiezienie  w inne miejsce lub wywóz na 

koszt Wykonawcy? 

Odpowiedź:  

Należy usunąć (przesunąć za granice planowanego PSZOK) taką ilość ziemi, która koliduje 

bezpośrednio z planowaną inwestycją. 

Pytanie nr 2  

Na terenie istniejącego PSZOKu  znajdują się materiały budowlane (kostka, trylinka) oraz  

kontenery /baraki. Czy należy je usunąć na własny koszt? Czy zamawiający wskaże miejsce 

w które należy je przewieźć? 

Odpowiedź:  

Materiały tj. kostka i kontenery będą przez Wykonawcę przewiezione na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w ofercie koszt transportu ww. materiałów na 

odległość około 15 km. 

Pozostałe materiały Wykonawca wywiezie  i zutylizuje na własny koszt. Niniejszy koszt 

również uwzględni w swojej ofercie.  
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Pytanie nr 3 

Czy betonowe ogrodzenie należy zdemontować i przekazać  Zamawiającemu  czy 

zutylizować?  

Odpowiedź:  

Betonowe ogrodzenie należy zdemontować. Elementy metalowe i blachę Wykonawca 

przewiezie we wskazane przez Zamawiającego miejsce, natomiast resztę – zutylizuje. 

Pytanie nr 4  

Czy betonowe płyty z demontażu nawierzchni istniejącego PSZOKu  należy przekazać 

Zamawiającemu  czy zutylizować? 

Odpowiedź:  

Betonowe płyty z demontażu nawierzchni istniejącego PSZOK-u należy zutylizować. 

Pytanie nr. 5  

Czy projekt został uzgodniony w zakresie PPOŻ? 

Odpowiedź:  

Tak projekt został uzgodniony w zakresie PPOŻ (w załączeniu rysunek zagospodarowania 

terenu wraz z podpisem Rzeczoznawcy PPOŻ.) 

                                     

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Biorąc pod uwagę zadane pytania i udzielone wyjaśnienia Zamawiający modyfikuje  SIWZ  

w określonym poniżej zakresie: 

 

 

Rozdział XVI pkt. 1 SIWZ który  po zmianie otrzymuje brzmienie;  

 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: 

ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 10 stycznia 2020 r. do  godz 11:00 

 

 

Rozdział XVIII  pkt. 1 SIWZ który po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi: 

dnia 10 stycznia 2020 roku  o godz. 11:15  w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku 

                                                                                                   

     Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/       

  Piotr Remiszewski 
W załączeniu: 

-  rysunek zagospodarowania terenu wraz z podpisem Rzeczoznawcy PPOŻ.  


