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Reguły, 15 kwietnia 2019 r.  

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.20.2019 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniach 02-05.04.2019 r. wpłynęły wnioski 

wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II” (nr 

ogłoszenia BZP: 527661-N-2019, nr sprawy: ZP.271.2.20.2019) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)(Pzp)  

Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi. 

 

TREŚĆ WNIOSKÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Pytanie nr 4 

Czy możliwa jest zmiana zapisu SIWZ/PFU dot. części II zamówienia poprzez dopisanie do zakresu 

przedmiotu zamówienia: 

- obowiązku opracowania i uzgodnienia projektu przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przez 

Al. .Powstańców Warszawy (pomiędzy zakończeniem projektowanej ścieżki rowerowej po wschodniej 

stronie tej drogi a istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym po zachodniej stronie) oraz jego wykonania 

wraz z adaptacją istniejących elementów po stronie zachodniej. 

- obowiązku zaprojektowania i wykonania oświetlenia oraz odpowiedniej sygnalizacji ostrzegawcze 

dla pojazdów (np. żółtych świateł wzbudzanych zbliżaniem się pieszych bądź rowerzystów) na ww. 

przejściu? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ.  

(a) Zmiana dotyczy pkt. 2.1 SIWZ dla części II zamówienia i polega na dodaniu następującej 

treści:  

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie i uzgodnienie projektu przejścia dla pieszych 

i przejazdu dla rowerów przez Al. Powstańców Warszawy (pomiędzy zakończeniem projektowanej 

ścieżki rowerowej po wschodniej stronie tej drogi a istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym 

po zachodniej stronie drogi, przy mostku) oraz jego wykonanie wraz z ewentualną adaptacją lub 

likwidacją istniejących barierek przy jezdni po stronie zachodniej drogi.” 

 

(b) Zmiana dotyczy pkt. 2.1 SIWZ dla części III zamówienia i polega na dodaniu następującej 

treści:  

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych 

i przejazdu dla rowerów przez Al. Powstańców Warszawy (przy mostku na rz. Raszynce) wraz 

z sygnalizacją ostrzegawczą dla pojazdów, w postaci żółtych świateł wzbudzanych zbliżaniem się 

pieszych bądź rowerzystów.” 
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Pytanie nr 5 

Czy możliwa jest zmiana zapisu SIWZ/PFU dot. części II zamówienia poprzez dopisanie do zakresu 

przedmiotu zamówienia: 

- zaprojektowanie i wykonanie urządzeń i oznakowań zakazujących i uniemożliwiających wjazd 

w ścieżkę rowerową nieuprawnionych pojazdów samochodowych z dróg publicznych 

Odpowiedź: 

Tak. 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ.  

Zmiana dotyczy pkt. 2.1 SIWZ dla części II zamówienia i polega na dodaniu następującej treści:  

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie urządzeń i oznakowania 

zakazujących i uniemożliwiających (np. słupki parkingowe składane) wjazd w ścieżkę rowerową 

nieuprawnionych pojazdów samochodowych z dróg, krzyżujących się z projektowaną ścieżką na 

całym jej odcinku.” 

 

Pytanie nr 6 

Czy możliwa jest zmiana zapisu SIWZ/PFU dot. części II zamówienia poprzez zmianę zakresu 

przedmiotu zamówienia i zaniechanie wymogu separacji ciągu pieszego i rowerowego za pomocą 

elementu krawędziowego. 

Wnoszę o zmianę wymogów na utrzymanie jednego poziomu nawierzchni pieszej i rowerowej (przy 

wizualnym lub materiałowym zaznaczeniu separacji) lub separację różnicą poziomów wykonaną 

płynnie - bez uskoku mogącego stanowić zagrożenie dla użytkowników. 

Odpowiedź: 

Nie. Separację należy wykonać za pomocą elementu krawędziowego o różnicy wysokości max. 1 cm. 

 

Pytanie nr 7 

Czy możliwa jest zmiana zapisu SIWZ dot. części I zamówienia poprzez: 

- wprowadzenie do zadania obowiązku wykonania projektu zmiany organizacji ruchu w rejonie 

skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul. Regulskiej polegającej na zmianie istniejącego przejazdu dla 

rowerów na przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerów. 

Odpowiedź: 

Tak.  

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ.  

Zmiana dotyczy pkt. 2.1. SIWZ dla części I zamówienia i polega na dodaniu następującej treści:  

„Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, wraz z jej 

zatwierdzeniem i wdrożeniem, w rejonie skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul. Regulskiej polegającej na 

zmianie istniejącego przejazdu dla rowerów na przejście dla pieszych z przejazdem dla rowerów.” 

 

Pytanie nr 8 

Czy możliwa jest zmiana zapisu SIWZ dot. części I zamówienia poprzez: 

- wprowadzenie do opisu zadania obowiązku utrzymania ciągłości nawierzchni drogi rowerowej na 

przecięciach ze zjazdami do posesji i drogami wewnętrznymi zamiast utrzymywania ciągłości 

nawierzchni podjazdu/drogi wewnętrznej. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dokonuje takiej zmiany. 

 

Pytanie nr 9 

W związku z przetargiem na: Część II (Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż 

rzeki Raszynki na odcinku od ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi do ul. Powstańców Warszawy 

w Regułach) zwracamy się z prośbą o informację czy zakres prac obejmuje wykonanie barierek 

na długości ścieżki rowerowej oraz elementów malej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe)? 

 

Odpowiedź:  
Nie. Nie obejmuje. 
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Pytanie nr 10 

Dotyczy - Część II Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki na 

odcinku od ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi do ul. Powstańców Warszawy w Regułach prosimy 

o jednoznaczne określenie czy wszystkie proponowane w pkt-cie 6 i 7 PFU urządzenia towarzyszące 

i wyposażenie instalacyjne ścieżki mają być zrealizowane i uwzględnione w wycenie, jeśli tak to 

prosimy o doprecyzowanie typów, rodzajów i chociażby szacunkowych ilości oraz lokalizacji: ławek, 

stolików, wyposażenia do zabaw dla dzieci, zadaszeń, barierek ochronnych, nasadzeń drzew 

i krzewów, punkt sprzedaży napojów i akcesoriów rowerowych, a przede wszystkim oświetlenia: ilości 

słupów oraz lokalizacji, sposób zasilania ? 

Odpowiedź:  
Zamówienie nie obejmuje urządzeń towarzyszących i wyposażenia instalacyjnego ścieżki 

określonych w pkt 6 i 7 PFU.  

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

Na zasadzie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

Zamawiający - Gmina Michałowice informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras 

Rowerowych - etap II” (nr ogłoszenia BZP: 527661-N-2019, nr sprawy: ZP.271.2.20.2019). 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ przez przedłużenie terminu składania ofert na 

dzień 24 kwietnia 2019 r. godz. 10:00. W związku z powyższym poniższe punkty SIWZ otrzymują 

nową treść: 

w pkt 14.16 powinno być:  

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM  24 kwietnia 2019 r. godz. 10.15 

w pkt 16.4 powinno być:  

Termin składania ofert upływa dnia 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00  

w pkt 16.6 powinno być:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2019 r. godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, 

w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 Michałowice, sala 

konferencyjna, pok. 216. 

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokonał zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie BZP nr 540074173-N-2019). 

 

 

Wójt Gminy Michałowice 

/-/ Małgorzata Pachecka 

 

 

 
Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.20.2019 

http://www.bip.michalowice.pl/

