
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 

                 Milanówek, dnia 02.03.2016 r. 
Pismo znak: ZP.271.1.9.2016 

  WYKONAWCY 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271/9/TOM/2016 na: „Budowa 

odwodnienia ul. Wylot z odwodnieniem skrzyżowania ulicy Wylot i Wiejskiej  
na terenie miasta Milanówka” 

 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez 

Wykonawcę w dniu 01.03.2016 r. dot. ww. postępowania przetargowego: 

 

Pytanie nr 1 

Udostępnienie przedmiaru Inwestorskiego na ww. zadanie. 
 

Odpowiedź nr 1: 

Wycenę robót budowlanych należy wykonać na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej 

 

Pytanie nr 2 

SIWZ mówi o powierzchni odwadnianej 110m2. W kontekście projektu budowlanego rozumiemy, że jest to omyłka pisarska 

gdyż w P.B. w pkt. 2.2 mamy podaną wartość 1100m2. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Powierzchnia odwadnianego pasa drogowego wynosi 1100m2.  

 

Pytanie nr 3 

 Czy zaprojektowany system skrzynek rozsączających ma posiadać funkcję inspekcji? 

 

 Odpowiedź nr 3:      

Szczegóły rozwiązań projektowych oraz zastosowanych materiałów zawarte są w dokumentacji 

projektowej.  

Odpowiedź na to pytanie, można uzyskać w projekcie budowlanym w pkt. 2.4. Montaż skrzynek. 
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Pytanie nr 4: 

Czy zakres robót na ul. Sowiej jest poza zakresem kontraktu? 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zakres zamówienia szczegółowo określa SIWZ. 

Zakres z projektu budowlanego będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje: 

Zadanie 1. Odwodnieniowe pasa drogowego ul. Wylot - dz. ew. nr 1/8, obejmuje odcinek L od 

wysokości dz. ew. nr 23 do dz. ew nr 15 (Pkt. 2 Projektu). 

Zadanie 2. Odwodnienia skrzyżowania ulic Wylot i Wiejskiej (Pkt. 3 Projektu). 

Ulica Sowia jest poza zakresem zamówienia. 

 

 

 

 

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz 4 a, a także art. 12 a ustawy Prawo zamówień publicznych  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

opublikowanego w BZP pod nr 4304-2016 (zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu  Milanówku, tj.: 

www.milanowek.pl, jak również na tablicy ogłoszeń dnia 26.02.2016. ) i specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

 

                                                                                                                              Z poważaniem 

                                                        Przewodnicząca  Komisji Przetargowej 

                                                                                  /-/ 

                                                                 Anna Nyrek - Koczkodaj 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk,  
 


