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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/9/TOM/17  
na: 

Przebudowę dróg na terenie miasta Milanówka 
Zadanie 1: Przebudowa ul. Krasińskiego w Milanówku  na odcinku                                                               

od ulicy Kościuszki do ulicy Wojska Polskiego. 
Zadanie 2: Przebudowa ul. Północnej w Milanówku  na odcinku                                                                 

od ulicy Parkowej do istniejącego ronda. 

 

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 późń. zm.)  udziela odpowiedzi na pytania 

zadane przez Wykonawcę w dniu 28.02.2017 r. dot. ww. postępowania przetargowego: 

Dotyczy zadania nr 1: Przebudowa ul. Krasińskiego w Milanówku  na odcinku  od ulicy Kościuszki 
do ulicy Wojska Polskiego. 

 

Pytanie nr 1 

Czy w przypadku rozbieżności pomiędzy załączonym przedmiarem robót i projektem wykonawczym 

nadrzędnie należy traktować projekt wykonawczy ?  

 

Odpowiedź nr 1: 

TAK, w przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i dokumentacją projektową 

(projekt budowlany i wykonawczy) nadrzędnie należy traktować wytyczne dokumentacji 

projektowej. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w formie ryczałtowej, w związku z czym 

przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy. 

Pytanie nr 2 

Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy ? 

Odpowiedź nr 2: 

NIE, Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Rozliczenie  

z Wykonawcą nastąpi w formie ryczałtowej a nie kosztorysowo. 
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Pytanie nr 3 

Do dokumentacji załączony jest przedmiar robót dotyczący robót wod-kan, nie załączono żadnego 

projektu. Czy podany w przedmiarze wod-kan zakres podlega wycenie ? 

Odpowiedź nr 3: 

TAK, podany w przedmiarze wodno-kanalizacyjnym zakres prac podlega wycenie. Prace 
będą polegać na wymianie istniejących urządzeń na nowe. Lokalizacja urządzeń zostanie 
wskazana Wykonawcy przez przedstawicieli MPWiK przed rozpoczęciem prac. 

 

 

Z poważaniem 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

/-/ 

Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


