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pismo znak: ZP.271.1.1.24.2017 

 
WYKONAWCY 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271/24/TOM/17 na:                 

Przebudowa ul. Parkowej w Milanówku  - etap I (na odcinku od ul. Krasińskiego                                   
do ul. Chrzanowskiej oraz skrzyżowanie z ul. Podgórną) 

 
 

Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania i jednocześnie 

dokonuje zmiany treści SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu dot. 

ww. postępowania przetargowego: 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający uzna za spełnione wymagania określone w pkt. 5 ppk. b) przez osobę 

posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych: do kierowania, 

nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania 

konstrukcyjnych elementów sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu wydane w 1980 roku. 

Odpowiedź 1: Zamawiający wymaga, by Wykonawca w swoim personelu posiadał kierownika robót 

dysponującego ważnymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie                      

w zakresie kierowania robotami obejmującymi budowę/przebudowę sieci, urządzeń i instalacji wod.-

kan. 

Jednocześnie zgodnie z rozdz. III ust. 3 pkt 5) lit b) SIWZ w każdym przypadku, gdy wymagane jest 

posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji 

wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych 

uprawnień lub jest szerszy. 

 

Pytanie 2: Czy w zakres robót wchodzi wykonanie robót teletechnicznych? 

Odpowiedź 2: Zakres robót określa załączona dokumentacja techniczna – zgodnie z jej 

postanowieniami nie przewiduje się robót w zakresie budowy/przebudowy urządzeń teletechnicznych. 
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Pytanie 3: W związku z brakiem w opisach/projektach robót branży teletechnicznej prosimy                      

o odstąpienie od wymogu określonego w pkt. 3 ppkt c) rozdziału II, tj. skierowaniem do realizacji 

zamówienia publicznego osoby pełniącej funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje 

zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                        

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

Odpowiedź 3: Zamawiający potwierdza brak konieczności posiadania przez Wykonawcę wśród 

swojego personelu kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje wykreślenia w SIWZ lit. c) pkt 5) ust.  3 rozdz. III oraz 

tiret 3 lit. c) pkt 3) ust.  2 rozdz. II tj. wymogów dot. dysponowania 1 osobą pełniącą funkcję 

kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający dokonał stosownych zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu 

zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 533691-N-2017 z dnia 12.07.2017 r. 

 

Pytanie 4: Czy wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego? Jeżeli tak, to w jakim 

zakresie? – pkt. 11 wzoru umowy. 

Odpowiedź 4: Wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego 

w sytuacji niezwiązanej z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem bądź ochroną drogi 

publicznej. 

 

Pytanie 5: Czy okres pielęgnacji i gwarancji rękojmi wynosi 12 mc? 

Odpowiedź 5: Okres gwarancji dla zadania wynikać będzie ze złożonej oferty, jednak nie może być 

krótszy niż 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, okres rękojmi wynosi 36 miesięcy 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

Pytanie 6: Czy zakres przetargu obejmuje wykonanie skrzyżowania wyniesionego z ul. 

Chrzanowską? 

Odpowiedź 6: Zakres prac określa dokumentacja zamówienia publicznego, zgodnie z którą 

skrzyżowanie wyniesione ul. Parkowej i ul. Chrzanowskiej jest elementem tego zadania. 

 

Pytanie 7: Jaki kolor kostki kamiennej należy zastosować na zjazdy? – kolorystyka kostki (czyli 

rodzaj skały) ma zasadniczy wpływ na cenę i tak polski szary granit kosztuje ok. 120 zł/m2 z granit 

np. zielony sprowadzany z Afryki kosztuje ok. 800 zł/m2. 
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Odpowiedź 7: Kolorystyka nawierzchni ma spełniać wymogi określone Rozdziale I, Pkt. 1 ppkt. 1.3 lit. 

b) SIWZ oraz dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 8: Jaki kolor kostki kamiennej należy zastosować na chodniki? – kolorystyka kostki (czyli 

rodzaj skały) ma zasadniczy wpływ na cenę i tak polski szary granit kosztuje ok. 120 zł/m2 z granit 

np. zielony sprowadzany z Afryki kosztuje ok. 800 zł/m2. 

Odpowiedź 8: Kolorystyka nawierzchni ma spełniać wymogi określone Rozdziale I, Pkt. 1 ppkt. 1.3 lit. 

b) SIWZ oraz dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 9: Jaki kolor kostki kamiennej należy zastosować na skrzyżowania wyniesione? – kolorystyka 

kostki (czyli rodzaj skały) ma zasadniczy wpływ na cenę i tak polski szary granit kosztuje ok. 120 

zł/m2 z granit np. zielony sprowadzany z Afryki kosztuje ok. 800 zł/m2. 

Odpowiedź 9: Kolorystyka nawierzchni ma spełniać wymogi określone Rozdziale I, Pkt. 1 ppkt. 1.3 lit. 

b) SIWZ oraz dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 10: Jaki kolor kostki kamiennej należy zastosować na części jezdni przeznaczonej pod ruch 

samochodowy? – kolorystyka kostki (czyli rodzaj skały) ma zasadniczy wpływ na cenę i tak polski 

szary granit kosztuje ok. 120 zł/m2 z granit np. zielony sprowadzany z Afryki kosztuje ok. 800 zł/m2. 

Odpowiedź 10: Kolorystyka nawierzchni ma spełniać wymogi określone Rozdziale I, Pkt. 1 ppkt. 1.3 

lit. b) SIWZ oraz dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 11: Jaki kolor kostki kamiennej należy zastosować na części jezdni przeznaczonej pod ruch 

pieszy? – kolorystyka kostki (czyli rodzaj skały) ma zasadniczy wpływ na cenę i tak polski szary 

granit kosztuje ok. 120 zł/m2 z granit np. zielony sprowadzany z Afryki kosztuje ok. 800 zł/m2. 

Odpowiedź 11: Kolorystyka nawierzchni ma spełniać wymogi określone Rozdziale I, Pkt. 1 ppkt. 1.3 

lit. b) SIWZ oraz dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 12: Jaki kolor kostki kamiennej należy zastosować na części jezdni przeznaczonej pod ruch 

rowerowy? – kolorystyka kostki (czyli rodzaj skały) ma zasadniczy wpływ na cenę i tak polski szary 

granit kosztuje ok. 120 zł/m2 z granit np. zielony sprowadzany z Afryki kosztuje ok. 800 zł/m2. 

Odpowiedź 12: Kolorystyka nawierzchni ma spełniać wymogi określone Rozdziale I, Pkt. 1 ppkt. 1.3 

lit. b) SIWZ oraz dokumentacji projektowej. 

Pytanie 13: Prosimy o wyjaśnienie zapisu w pkt. 1.2, ppkt 4 „zgodnie z załączonym przedmiarem” – 

czy należy rozumieć, że w przypadku konieczności wykonania większego zakresu prac zostanie 
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wypłacone Wykonawcy wynagrodzenie za roboty dodatkowe wykraczające poza załączony do SIWZ 

zakres robót? 

Odpowiedź nr 13: Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia stanowi ryczałt za całość prac 

przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia opisanego w dokumentacji przetargowej i jego 

wysokość nie ulegnie zmianie za wyjątkiem sytuacji opisanych w §15 ust. 2 pkt. 4 projektu umowy. 

 

Pytanie 14: Czy włazy z przedmiaru robót branży sanitarnej w ilości 10 szt. mają być wykonane 

zgodnie z projektem graficznym wzoru włazu SIWZ pkt. 1.5? 

Odpowiedź 14: Wszystkie włazy będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi dotyczące 

wzoru opisanego w SIWZ (Rozdz. I, Pkt. 1, ppkt. 1.5). 

 

Pytanie 15: Czy dostarczenie 80 włazów należy wykonać zgodnie z projektem graficznym wzoru 

włazu SIWZ pkt. 1.5? 

Odpowiedź 15: Wszystkie włazy będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi dotyczące 

wzoru opisanego w SIWZ (Rozdz. I, Pkt. 1, ppkt. 1.5). 

 

Pytanie 16: Czy Zamawiający dostarczy formy odlewnicze do wykonania włazów o śr. 600 mm                       

i 400 mm z uwzględnieniem symboli Miasta Milanówka, albo ma umowę z odlewnią żeliwa, która 

posiada takie formy? 

Odpowiedź 16: Całość zagadnień związanych z przygotowaniem i dostawą włazów jest przedmiotem 

niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 17: Czy elementy rozbiórkowe podlegają wywiezieniu w 100 % przez Oferenta? 

Odpowiedź 17: Zagospodarowanie bądź utylizacja materiałów rozbiórkowych stanowi zadanie własne 

Wykonawcy jako element niniejszego zamówienia. 

 

Pytanie 18: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: wg SST D-05.03.01 należy ułożyć kostkę rzędową o 

wysokości 8 cm w pkt. 8.1.3, i 18 cm w pkt. 8.2.2.1 (kostka surowo łupana ze wszystkich stron) a wg 

opisu SIWZ pkt. 1.3 kostka cięto-łamana 8/11cm z jedną powierzchnią promieniowaną, a wg. 

przedmiaru kostkę o wysokości 8 cm cięto-łamana jednostronnie płomieniowana. 

Odpowiedź 18: Do zastosowania w ramach zamówienia wymaga się kostki kamiennej cięto-łamanej 

8/11 cm jednostronnie płomieniowanej. 

 

Pytanie 19: Czy elementy ulic tj. krawężniki, oporniki obrzeża będą wykonywane zgodnie                           

z dokumentacją projektową z prefabrykowanych elementów betonowych? 
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Odpowiedź 19: Wszystkie elementy niezbędne do wykonania w ramach prac budowlanych objętych 

niniejszym zamówieniem będą wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 20: W przedmiarze robót sanitarnych brakuje geowłókniny przy zbiornikach rozsączających 

w poz. 1.9-1.12; czy należy uwzględnić ją w cenie ofertowej? 

Odpowiedź 20: Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do wykonania 

zamówienia, w tym także materiały konieczne do wbudowania – zgodnie z dokumentacją projektową 

(zatem także geowłókniną, o której mowa w projekcie budowlanym tom 3) 

 

Pytanie 21: Czy Zamawiający wziął pod uwagę fakt, że przy spoinowaniu kostki kamiennej zaprawą 

cementową zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, po wykonaniu nawierzchni nie będzie można z niej 

korzystać do czasu uzyskania przez spoiny pełnej wytrzymałości? 

Odpowiedź 21: Zamawiający ma świadomość czasu niezbędnego dla uzyskania pełnej wytrzymałości 

przez spoiny, dlatego wymaga od Wykonawcy, by zapewnił taką organizację robót, by zastosowane 

materiały i technologie spełniały wszelkie wymogi (wynikające z przepisów i norm) tak w okresie 

realizacji zamówienia jak i w fazie eksploatacji. 

 

Pytanie 22: Jakiego zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew na czas trwania robót będzie 

wymagał Zamawiający od Wykonawcy? (pkt. 4 lit. a) wzoru umowy) 

Odpowiedź 22: Zamawiający wymaga zabezpieczenia systemu korzeniowego (jak i wszystkich innych 

elementów drzewostanu) gwarantującego zachowanie istniejących i niekolidujących drzew w stanie 

niepogorszonym (nieuszkodzonym, niepowodującym ryzyka degradacji biologicznej i fizycznej). 

 

Pytanie 23: Zwracamy uwagę, że załączony przedmiar nie uwzględnia zabezpieczenia drzew ani 

korzeni drzew. 

Odpowiedź 24: Przedmiot zamówienia opisany jest przez całość dokumentacji przetargowej i w tym 

zakresie powinien być przez Wykonawcę rozpatrywany w kontekście wyceny wartości tego 

zamówienia. 

Pozostała treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu pozostaje bez zmian. 
Nie ulega zmianie termin składania ofert. 
 

       Z poważaniem 
  Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                              /-/ 
       Wiesława Kwiatkowska 

 
Przygotował: Adam Adamczyk, Anna Nyrek-Koczkodaj 
 


