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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/4/TOM/17  

na „Budowę wodociągów w ulicy Promyka i w drodze bocznej od ulicy Bagnistej w Milanówku”  

 

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

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  udziela odpowiedzi na pytania 

zadane przez Wykonawcę w dniu 20.01.2017 r. dot. ww. postępowania przetargowego: 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót ? 

Odpowiedź nr 1: 

TAK, Zarządca drogi pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie tulei PE z luźnym kołnierzem zamiast łączników rurowo - 

kołnierzowych przy połączeniach na węzłach hydrantowych ? 

Odpowiedź nr 2: 

NIE, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zamiennych na węzłach hydrantowych. 

Pytanie nr 3 

Czy MPWiK Milanówek będzie pobierało opłaty z tytułu pełnionego nadzoru nad realizacją 

inwestycji ? 

Odpowiedź nr 3: 

TAK, MPWiK Sp. z o.o. w Milanówku pobiera opłatę za nadzór techniczny. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu przetargowym Oferenta 

który nie posiada samochodu samowyładowczego o ładowności 5-10 t. W przypadku konieczności 

używania takiego samochodu do realizacji zadania Oferent we własnym zakresie wynajmie w/w 

środek transportowy ? 
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Odpowiedź nr 4: 

Wykonawca nie musi posiadać samochodu samowyładowczego 5-10 t. Do obowiązku Wykonawcy 

należy wykazanie, że takim samochodem będzie dysponował – rozdz. II ust. 2 pkt 3) lit b) SIWZ 

brzmi: „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dostępne Wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne w niżej wymienionym zakresie, 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami”. 

 

Pytanie nr 5 

Z uwagi na rozbieżności w projekcie prosimy o określenie, czy hydranty mają być podziemne,                   

czy nadziemne ? 

Odpowiedź nr 5: 

TAK, Zamawiający potwierdza rozbieżność w projekcie budowlanym wodociągu w ul. Promyka.                

W części opisowej wskazano hydranty podziemne natomiast zgodnie z profilem zostały 

zaprojektowane hydranty naziemne.  

Wykonawca w swojej ofercie winien uwzględnić hydranty naziemne. 

 

 

Z poważaniem 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

/-/ 

Anna Nyrek-Koczkodaj 


