
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

 

                 Milanówek, dnia 04.11.2015 r. 
Pismo znak: ZP.271.1.12.2015 

  WYKONAWCY 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271/22/TOM/2015 na: 

„Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych miasta 

Milanówka” 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 4, w związku z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez 

Wykonawcę w dniu 02.11.2015 r.  oraz dokonuje zmiany SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu dot. ww. postępowania przetargowego: 

 

Pytanie nr 1 

Co Zamawiajacy rozumie pod pojęciem „spowolnienie ruchu” ? Czy są to progi zwalniające lub szykany czy też 

ograniczenie prędkości tylko poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego. 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiajacy informuje, że poprzez spowolnienie ruchu rozumie zarówno progi spowalniające, jak również 

oznakowanie pionowe. 

 

Pytanie nr 2 

Jeśli elementami spowolnienia ruchu mają być progi zwalniające lub szykany to czy Zamawiajacy ma na myśli 

elementy prefabrykowane (np.: gumowe), przykręcane do nawierzchni jezdni, czy elementy wykonane z kostki 

(wymagające przebudowy nawierzchni jezdni).  Wykonanie elementów brukowanych wymaga dodatkowych 

procedur jak dla robót budowlanych. 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający preferuje elementy prefabrykowane. 

Pytanie nr 3 

Na czym ma polegać „…oznakowanie całej ulicy…” w pkt. 20 ul. Pewna. 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający informuje, że oznakowanie ulicy Pewnej będzie ograniczać się do ustawienia oznakowania 

pionowego. 
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Pytanie nr 4 

Czy położenie ulic w strefie konserwatorskiej będzie się wiązało z koniecznością uzgodnienia projektów 

organizacji ruchu przez Konserwatora Zabytków. Czy może on narzucić jakieś wymagania da znaków np.: 

specjalny rodzaj słupków itp. 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający informuje, że oznakowanie w strefie ochrony konserwatorskiej, w zależności od zakresu 

rzeczowego, może podlegać uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. Dotychczas Konserwator nie 

narzucał żadnych szczegółowych wymagań. 

Pytanie nr 5 

W zamówieniu jest  określone, że przedmiotowe ulice są drogami gminnymi. Czy w zakresach zamówienia 

krzyżują się one z drogami wyższych klas. Wpływa to na zakres uzgodnień np.: uzgodnienie z policją 

powiatową czy wojewódzką. 

Odpowiedź nr 5: 

Poszczególne ulice, które zostały wymienione w zakresie przedmiotowym koniecznym do wykonania krzyżują 

się z drogami wyższych kategorii.  

 

Pytanie nr 6 

Jaki standard znaków używanych na rysunkach jest wymagany przez Zamawiającego. Znaki kolorowe, znaki 

w postaci czarnobiałych schematów czy też dowolność. 

 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający wymaga zastosowania oznakowania kolorowego. 

 

Pytanie nr 7: 

W opisie przedmiotu zamówienia pkt. 10 ust. 1 i 2 Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja „służyła jako 

opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo 

zamówień publicznych oraz do realizacji, na jej podstawie, pełnego zakresu robót budowlanych 

niezbędnego do ich wykonania” oraz „określać użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób 

umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji”. Czy oznacza to wykonanie przedmiarów i 

kosztorysów dla planowanych robót? Jeśli nie to jakie informacje winna zawierać dokumentacja aby spełnić 

powyższe warunki. 

 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający wykreśla z Opisu przedmiotu zamówienia zapisy ust. 10 pkt 2 i 3. Szczegółowe wymagania 

dotyczące zakresu dokumentacji wchodzącej w skład poszczególnych projektów organizacji ruchu określa m. 

in. ust. 3 „Opisu przedmiotu zamówienia”.  

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiajacy wymaga opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

Odpowiedź nr 8: 

Patrz odpowiedź na pyt. Nr 7. 
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Pytanie nr 9: 

ul. Warszawska posiada zróżnicowany charakter i przebiega przez tereny o różnym charakterze. Czy 

Zamawiajacy oczekuje spowolnienia ruchu na całym jej odcinku, czy na wybranych odcinakach? 

 

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający oczekuje spowolnienia ruchu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do granicy 

Miasta. 

 

 
 

 
                 Z poważaniem 

                                                        Przewodnicząca  Komisji Przetargowej 

                                                                               /-/ 

                                                                 Anna Nyrek - Koczkodaj 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
opracowała: Sekretarz Komisji Przetargowej - Kinga Niedźwiecka-Reszczyk,  
na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Członka Komisji Joannę Sierpińską 
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