
                                                                                    

Milanówek, dnia 23 września 2020 r.  

 

Zamawiający:  

Gmina Milanówek 

ul. Kościuszki 45 

05-822 Milanówek        Wszyscy Wykonawcy 

 

ZP.271.1.21.TOM.2020.JS 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest: Wypompowanie i wywóz wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta Milanówka. 

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

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

Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), wzoru umowy oraz treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

- w rozdziale I pkt. 1 lit. g) SIWZ powinno być:  

„Do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pompowania i wywozu wody Wykonawca będzie 

zobowiązany do dysponowania min. jednym samochodem asenizacyjnym o pojemności min. 10m3-24m3 

Zamawiający wymaga, aby w okresie gwałtownych i intensywnych opadów atmosferycznych, w celu uniknięcia 

paraliżu w centrum miasta w ulicach: Warszawska (przy PKP), Krakowska (przy PKP), Piłsudskiego (od 

targowiska miejskiego do PKP), Kościuszki (od PKP do ul. Podleśnej), Piasta (od Kościuszki do Dworcowej), 

Literacka (przy Kościuszki), całe ulice Mickiewicza, Królowej Jadwigi, Starodęby, Słowackiego, Krzywa, 

Wykonawca w pierwszej kolejności dokonał wypompowania oraz wywozu wód opadowych”. 

 

 

- w § 2  ust. 5 wzoru umowy powinno być:  

„Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do dysponowania min. jednym 

samochodem asenizacyjnym o pojemności min. 10m3 max. 24m3. W okresie gwałtownych i intensywnych 

opadów atmosferycznych (za gwałtowne i intensywne opady atmosferyczne Strony przyjmują opady w ilości 

określonej jako pierwszy (lub wyższe) stopień zagrożenia ostrzeżenia meteorologicznego ogłaszanego na stronie 

internetowej http://www.pogodynka.pl/ostrzeżenia), w celu uniknięcia paraliżu w centrum miasta w ulicach: 

Warszawska (przy PKP), Krakowska (przy PKP), Piłsudskiego (od targowiska miejskiego do PKP), Kościuszki 

(od PKP do ul. Podleśnej), Piasta (od Kościuszki do Dworcowej), Literacka (przy ul. Kościuszki), całe ulice 

Mickiewicza, Królowej Jadwigi, Starodęby, Słowackiego, Krzywa, Wykonawca w pierwszej kolejności dokona 

wypompowania oraz wywozu wód opadowych w czasie określonym w ust. 4 pkt 2” 

 

 

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, zgodnie z poniższym: 

 

- rozdział X ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, 

Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 29.09.2020 r. do godz. 10:00.    

 

- rozdział XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2020 r., o godz. 10.30 w obecności przybyłych Wykonawców  

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka w Budynku B przy ulicy Kościuszki 45 w Milanówku. 

Zamawiający zastrzega koniczność zachowania środków ochrony osobistej tj.: założenie maski ochronnej oraz 

założenie rękawiczek ochronnych 
 

W załączeniu: 

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

             Burmistrz Miasta Milanówka 
                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
Opracowała : Sylwia Jabłońska 
Zespół ds. Zamówień Publicznych 
tel. 22 758 30 61 wew. 109 
przetargi@milanowek.pl 

/-/ 

   Piotr Remiszewski 
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