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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i 

wybuduj pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w 

Milanówku”. 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia.   

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NIEPROWADZĄCA DO ZMIANY TREŚCI OFERTY  

Zmianie ulega Rozdział VI SIWZ który otrzymuje następujące brzmienie:  

VI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem niezgodności  

z treścią tej SIWZ.   

3. Zamawiający na mocy art. 18 pkt. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)  nie dopuszcza składania ofert  

w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu.  

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz  

z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci 

dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,  

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 

które każdego z nich dotyczą.  

2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,  

o której mowa w pkt. 1, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.  

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, mogą być składane także  

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2020 poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia dokumentu oryginalnego lub oświadczenia/dokumentu poświadczonego za 

Sygn. akt ZP.271.1.10.TOM.2020.JS 
 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie nw. zamówienia 
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zgodność z oryginałem. Przy czym  następuje ono poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenie „za 

zgodność z oryginałem” dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób 

umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 

dokumentu za zgodność z oryginałem).  

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,  

o którym mowa w ww. Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

8. Wszelkiego rodzaju komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (np.: korespondencja, 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 344). W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z komunikacji elektronicznej wszelka 

korespondencja winna być kierowana na adres e-mail: przetargi@milanowek.pl.    

1) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu w/w ustawy każda ze Stron na żądanie 

drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego została doręczona w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

3) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 

przekazywać drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy.  

 

W związku z powyższym zmianie nie ulega miejsce ani termin składania ofert.  

 

  

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka  

                    /-/ 

    Piotr Remiszewski   

  


