
Budowa z projektowaniem „Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 

Milanówek: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

  

Ogłoszenie nr 500276961-N-2018 z dnia 20-11-2018 r. 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 647808-N-2018  

Data: 2018-11-15  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. 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): https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-

publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11497-zp-271-30-tom-2018-budowa-z-projektowaniem-

punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych   

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.2) Tekst, który należy dodać  
 

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  

 

Numer sekcji: III  

Punkt: 7  

 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:  

 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości.  

9. Dokument, o którym mowa w pkt. 8, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu.  

10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa 

w pkt. 8, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9 stosuje się.  
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Budowa z projektowaniem „Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 

11.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  
 

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

                                                                                                  /-/ 

                                                                                                    Marek Sudomirski 
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