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 Milanówek, dnia 9 listopada 2020 r.  

 

 

 

Zamawiający:  

Gmina Milanówek 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek  

 

Sygn. akt ZP.271.1.22.TOM.2020.JS 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zaprojektowanie 

i  wybudowanie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ulicy 

Warszawskiej, na odcinku pomiędzy sklepem ogrodniczym, a rejonem 

skrzyżowania z ulicą Z. Herberta w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa 

jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj 

i Jedź”. 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2, 4, 6 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

ze zm.), poniżej przekazuje treść pytań Wykonawców w przedmiocie postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z odpowiedziami i wraz 

z modyfikacją:  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z zapisem §14 ust. 3 Umowy, z uwagi na panującą sytuację 

epidemiologiczną COVID-19 wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie 

pozwolenia na budowę w tak krótkim czasie jest niemożliwe, dlatego też 

wnioskujemy o zmianę zapisów w Umowie w  §6 ust. 1 pkt 1 do dnia 

31 października 2021 r.- w zakresie wykonania umowy projektowej, a co za tym 

idzie zmianę zapisu w   §6 ust. 1 pkt 2 do dnia 14 maja 2023 r. – w zakresie 

wykonania robót budowlanych. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że ewentualne wydłużenie terminu na dostarczenie 

pozwoleń na budowę oraz wykonania robót budowlanych, w uzasadnionych 

przypadkach będzie uzależnione od decyzji jednostki współfinansującej (MJWPU), 

na obecnym etapie Zamawiający nie może wydłużyć tego terminu. 
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Pytanie nr 2 

Prosimy o przedstawienie wytycznych odnośnie wykonania wiaty rowerowej 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU, wiata rowerowa powinna 

zapewnić min. 25 miejsc na rowery. Ponadto elementy małej architektury powinny 

komponować się z podobnymi elementami zastosowanymi w najbliższej okolicy. 

Dodatkowo, zgodnie z par. 16 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego: „Zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymaga: (…) 

zatwierdzania projektów elementów małej architektury, w tym ogrodzeń 

o charakterze stałym (…)” 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o możliwość złożenia wraz z ofertą gwarancji zapłaty wadium 

z kwalifikowanym elektronicznym podpisem Towarzystwa Ubezpieczeniowego. 

W obecnym reżimie epidemiologicznym wiele towarzystw działa zdalnie, więc 

forma elektroniczna gwarancji byłaby bezpieczniejsza, a także usprawniałaby 

proces wydawania gwarancji. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium w formie gwarancji elektronicznej 

(e-gwarancji) z zastrzeżeniem, że e-gwarancja wadialna musi być utrwalona na 

elektronicznym nośniku informacji i podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego, w sposób który zapewni przez co najmniej przez okres 

wymaganego zabezpieczenia oferty wadium, możliwość dokonania kontroli 

integralności e-dokumentu, weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość 

odczytania wszystkich informacji zawartych w e-gwarancji wadialnej. 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w określonym 

poniżej zakresie:  

 Rozdział X ust. 1 SIWZ, po zmianie otrzymuje brzmienie:  

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta 

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

18.11.2020 r. do godz.10:00.  

Osoby przybyłe do Urzędu chcące złożyć ofertę proszone są  

o naciśniecie dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do 

Urzędu,  lub kontakt telefoniczny z Sekretariatem Urzędu Miasta 

Milanówka tel. (22) 758-30-61. wew. 222 lub 109. 

 Rozdział XII ust. 1 SIWZ, po zmianie otrzymuje brzmienie:  

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2020 r. o godz.: 10:30 w 

obecności przybyłych osób w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka 
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w Budynku B przy ulicy Kościuszki 45 w Milanówku. Zamawiający zastrzega 

koniczność zachowania środków ochrony osobistej przez osoby przybyłe na 

otwarcie ofert tj.: założenie maski ochronnej oraz założenie rękawiczek 

ochronnych. 

 Rozdział XVI ust. 2 pkt 2 lit. b SIWZ, po zmianie otrzymuje brzmienie: 

Do oferty należy załączyć: (…) oryginał dokumentu określonego w lit. b-e i 

jego kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. Oryginał dokumentu 

należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez 

uszkodzenia. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w przypadku złożenia 

w/w dokumentu w formie elektronicznej tzw. e-gwarancja wadialna musi być 

ona utrwalona na elektronicznym nośniku informacji i podpisana za pomocą 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w sposób który zapewni przez co 

najmniej przez okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium, możliwość 

dokonania kontroli integralności e-dokumentu, weryfikacji podpisu 

elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych 

w e-gwarancji wadialnej. 

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

 

             

 

Burmistrz Miasta Milanówka   

/-/ 

Piotr Remiszewski  

 

 

 


