
Ogłoszenie nr 500053698-N-2018 z dnia 13-03-2018 r. 

Milanówek: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 522418-N-2018  

Data: 27/02/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Kościuszki  45, 

05822   Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 758 30 61 w. 109, e-mail 

przetargi@milanowek.pl , faks 22 724 80 39.  

Adres strony internetowej (url): www.milanowek.pl   

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 9  

W ogłoszeniu jest: Termin wykonania zamówienia: 1) dla Części I: 31 sierpnia 2018 r. 2) dla 

Części II: 31 sierpnia 2018 r. 3) dla Części III: 31 sierpnia 2018 r. 4) dla Części IV: 28 

września 2018 r.  

W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania zamówienia: 1) dla Części I: 31 sierpnia 

2018 r. 2) dla Części II: 31 sierpnia 2018 r. 3) dla Części III: 31 sierpnia 2018 r. 4) dla Części 

IV: 31 października 2018 r.  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest:  

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 14.03.2018 

roku, do godz. 10.15 wnieść wadium w wysokości:  

1) Dla części nr 1 – 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych);  

2) Dla części nr 2 –11 000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych);  

3) Dla części nr 3 – 16 000,00 (szesnaście tysięcy złotych);  

4) Dla części nr 4 – 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych).  

2. ZASADY WNOSZENI A, ZWROTU I ZATRZYMANIA WADIUM 1) Wadium może 

być wnoszone w:  

2.1.1. Pieniądzu: a) płatne na konto: Gminy Milanówek w: Banku PKO BP b) Nr rachunku: 

06 1020 1026 0000 1202 0263 4954  

c) Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium, części, 

na którą składana jest oferta oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane –  

w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej 

identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy 

postępowania.  

c) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, 

tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty 

wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.  

2.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

2.1.3. gwarancjach bankowych;  
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2.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;  

2.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2016r. poz. 359).  

2) Do oferty należy załączyć:  

2.2.1. kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer konta, 

na który ma być dokonany zwrot wadium lub  

2.2.2. oryginał dokumentu określonego w pkt. 2.1.2 – 2.1.5 i jego kopię potwierdzoną „za 

zgodność z oryginałem”;  

a) oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez 

uszkodzenia.  

3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiając y przechowuje na rachunku bankowym. 4) 

Wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, potwierdzające 

wniesienie wadium muszą zawierać:  

2.4.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib,  

2.4.2. znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczy,  

2.4.3. kwotę gwarancji,  

2.4.4. termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ....... – do dnia .........”,  

2.4.5. z obowiązanie Gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 2.4.6. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 

pośrednictwa podmiotów trzecich.  

5) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert.  

6) Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 –4 ustawy Pzp.  

7) Zamawiają cy zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a – 5 ustawy 

Pzp.  

8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium p rzez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego.  

10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy 

Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

11) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b) ustawy Pzp, 

którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe 

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa 

w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.  

W ogłoszeniu powinno być:  

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 20.03.2018 

roku, do godz. 10.15 wnieść wadium w wysokości:  

1) Dla części nr 1 – 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych);  



2) Dla części nr 2 –11 000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych);  

3) Dla części nr 3 – 16 000,00 (szesnaście tysięcy złotych);  

4) Dla części nr 4 – 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych).  

2. ZASADY WNOSZENI A, ZWROTU I ZATRZYMANIA WADIUM 1) Wadium może 

być wnoszone w:  

2.1.1. Pieniądzu: a) płatne na konto: Gminy Milanówek w: Banku PKO BP b) Nr rachunku: 

06 1020 1026 0000 1202 0263 4954  

c) Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium, części, 

na którą składana jest oferta oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane –  

w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej 

identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy 

postępowania. 

 c) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, 

tj. do upływu terminu składania ofert (oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty 

wadium na rachunku bankowym Zamawiającego.  

2.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

2.1.3. gwarancjach bankowych;  

2.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;  

2.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2016r. poz. 359). 

 2) Do oferty należy załączyć:  

2.2.1. kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer konta, 

na który ma być dokonany zwrot wadium lub  

2.2.2. oryginał dokumentu określonego w pkt. 2.1.2 – 2.1.5 i jego kopię potwierdzoną „za 

zgodność z oryginałem”;  

a) oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez 

uszkodzenia.  

3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiając y przechowuje na rachunku bankowym.  

4) Wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, 

potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać:  

2.4.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib,  

2.4.2. znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczy,  

2.4.3. kwotę gwarancji,  

2.4.4. termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ....... – do dnia .........”,  

2.4.5. z obowiązanie Gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 2.4.6. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 

pośrednictwa podmiotów trzecich. 5) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres 

związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6) 

Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 –4 ustawy Pzp. 7) 

Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a – 5 ustawy Pzp. 

8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium p rzez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 



oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez zamawiającego.  

10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy 

Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej.  

11) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b) ustawy Pzp, 

którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe 

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa 

w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.  

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-03-14, godzina: 10:30,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2018-03-20, godzina: 10:15,  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: Załącznik nr 1  

Punkt: Część nr 4  

W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 

data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-09-28  

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres 

w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2018-10-31  

              Z poważaniem 

                                                                                                 Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                                                     /-/ 

                                                                                                        Wiesława Kwiatkowska                     

 
 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Joanna Sierpińska 

Ogłoszenie nr 0051.73.2018 z dnia 13.03.2018 r. – w dniach  13.03.2018 r. do dnia 20.03.2018 r. 


