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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, 4a 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 (SIWZ) 

wraz z odpowiedziami i wraz z modyfikacją: 

                                                             

 

WYJAŚNIENIA 

 

Pytanie nr 1  

Prosimy o informację czy należy zastosować studnie szczelne czy studnie chłonne. Jeżeli studnie 

chłonne to prosimy o zamieszczenie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania studni chłonnych, których koszty wykonania należy 

uwzględnić w ofercie i na tę okoliczność zamieszcza decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym oraz 

operat wodnoprawny wraz z projektem zagospodarowania terenu.  

 

Pytanie nr 2  

Czy osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy musi mieć doświadczenie jaki 

Kierownik, czy dopuszczają Państwo że ta osoba miała doświadczenie jako Inspektor Nadzoru  na 

budowie?: 

budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub budowie lub/i przebudowie drogi  

o nawierzchni z kostki brukoweji/lub utwardzenia terenu z kostki brukowej o powierzchni  

min.1300 m2 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje wymagany warunek udziału w postępowaniu. 
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Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie nw. zamówienia 
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Pytanie nr 3 

Proszę o informację, czy materiały wtórne  (np. opony) i pojemniki  do segregacji - znajdujące się 

obecnie na terenie PSZOK będą wywiezione przez Zamawiającego czy mają być przewiezione przez 

Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego (jeśli tak, to na jaką odległość?). 

                                     

Odpowiedź:  

Odpowiedź na pytanie została zawarta w Załączniku 7.6 uzupełnienie dokumentacji technicznej. 

 

 

 

Ponadto, Zamawiający informuje, że w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu przez 

Jednostkę Dofinansowującą, zmianie ulega termin realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i wzoru umowy w określonym 

poniżej zakresie: 

 

- Rozdział V SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie: 

 

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia  

17 czerwca 2020r. z zastrzeżeniem, że: 

⎯ terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia wynikać będą z przedłożonego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu, 

⎯ przedmiot umowy zostanie uznany za wykonany po podpisaniu wszystkich protokołów odbioru. 

Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zdarzenia ostatniego, 

⎯ nadzór archeologiczny będzie wykonywany zgodnie z zapisami umownymi 

w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – do dnia zakończania 

wykonywania inwestycji. 

 

- 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 27 lutego 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 27 lutego 2020 roku  o godz. 11:15  w bud. A,  przy ul. Kościuszki 45 w Milanówku 

             

- § 5. ust. 1 wzoru umowy, który po zmianie otrzymuje brzmienie:   

 

1. Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie od dnia 

jej zawarcia  do dnia 17.06.2020 r., przy czym: 

1) terminy realizacji poszczególnych etapów wynikać będą z Harmonogramu; 

2) przedmiot Umowy zostanie uznany za wykonany po podpisaniu wszystkich protokołów 

odbioru. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zdarzenia ostatniego. 
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3) nadzór archeologiczny będzie wykonywany zgodnie z zapisami umownymi w dostosowaniu 

do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – do dnia zakończenia wykonywania 

inwestycji. 

 

 

                                                                               

Powyższe zmiany  powodują konieczność zmiany treści ogłoszenia (w załączeniu).     

 
W załączeniu: 

   -  decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym oraz operat wodnoprawny wraz z projektem zagospodarowania terenu, 

   - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

 

 

       

Z up. Burmistrza  

            Miasta Milanówka  

                       /-/    

                                          Piotr Iwicki   

                   SEKRETARZ MIASTA 


