
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 
 

                      Milanówek, dnia 21.01.2013 r. 
 

TOM.271.2.2.2013    

                                                          

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego ZP.271/2/TOM/13 na „Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie 

miasta Milanówka” 

 
 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 17 stycznia 2013 roku wpłynęły zapytania w sprawie ww. 
postępowania o niniejszej treści: 

 
 
Pytanie 1 
„W punkcie 5 SIWZ podpunkt 1 litera c Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej 
dwoma pracownikami fizycznymi. Jaką funkcję przewidział Zamawiający dla tych 
pracowników? Czy ich zadaniem będzie praca podczas pracy równiarki przy równaniu 
nawierzchni odnośnie rozplantowania powstającego wałka oraz nadzór istniejącej 
infrastruktury w drodze (hydranty, zasuwy itp.), czy Zamawiający przewidział dla nich inną 
funkcję” 
 
 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż:  
 
Zadania określa Wykonawca. Zamawiający sugeruje, że ich zadania to rozplantowanie 
powstającego wałka oraz nadzór istniejącej infrastruktury w drodze. 
 

Pytanie 2 
„Czy Zamawiający przewiduje zlecenie profilowania dróg, które zostaną utwardzone po 
ogłoszeniu przetargu? Jeżeli tak, jak ilość metrów kwadratowych dróg podlegałaby równaniu?” 
 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż:  
 
Drogi powierzchniowo utwardzone tłuczniem są nadal drogami gruntowymi i  nie ma 
znaczenia kiedy zostały powierzchniowo utwardzone. 
 
 
„Pytanie 3 

Jak Zamawiający technicznie podejdzie do kwestii gwarancji w sytuacji gdy wystąpią obfite 
opady deszczu lub śniegu, a drogi ulegną znacznej degradacji? W naszym rozumieniu 
obciążanie Wykonawcę odpowiedzialnością za zniszczenia dróg następuje wskutek działania 
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warunków atmosferycznych, szczególnie gdy konstrukcja nawierzchni wielu dróg jest bardzo 
słaba, jest wielce niesprawiedliwe w stosunku do Wykonawców i godzi w interes firm.” 
 
 

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż:  
powyższe sytuacje są ryzykiem Wykonawcy realizującego przedmiotowe zamówienie. 
 
 
Pytanie 4 
„czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie, gdyby nastąpił drastyczny wzrost 
cen paliw? Przez drastyczny wzrost rozumiemy wzrost cen o minimum 15% jak to miało miejsce 
w ostatnich latach.” 

 
 
W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuję, iż nie przewiduje zmian 

zawartej z Wykonawca umowy w tym zakresie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

                              Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                        -/- 

                                         Stanisław Borkowski 

 
 
 


