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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE    

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
  

Numer ogłoszenia: 91730-2013; data zamieszczenia: 

06.03.2013 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 81212-2013 data 27.02.2013r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 

7583061 w. 109, fax. 022 7248039. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2. 

W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 
22.03.2013r. 

 
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
Zakończenie: 26.04.2013r. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1 
 

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest 
wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wpłaty wadium należy dokonać przed 
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 07.03.2013 roku do godziny 1230 . 
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto bankowe Zamawiającego w 
Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek numer rachunku 62 9291 0001 
0086 8336 2000 0050 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Wiosenny wywóz 
liści z prywatnych posesji i terenów użyteczności publicznej w granicach miasta 
Milanówka” lub w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 
poz. 759 z późn. zm.). 
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 
- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie lub 
zdeponować w kasie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, a jego kopia w ofercie.  
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi 
znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą. 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp. 
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W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest 
wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wpłaty wadium należy dokonać przed 
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 20.03.2013 roku do godziny 1215 . 
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto bankowe Zamawiającego w 
Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek numer rachunku 62 9291 0001 
0086 8336 2000 0050 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Wiosenny wywóz 
liści z prywatnych posesji i terenów użyteczności publicznej w granicach miasta 
Milanówka” lub w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 
poz. 759 z późn. zm.). 
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
- pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 
- innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie lub 
zdeponować w kasie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, a jego kopia w ofercie.  
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi 
znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który nie wniesie wadium 
lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, 
a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego 
przepadku określa ustawa Pzp. 
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4 
 

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 07.03.2013 roku,  godzina 1230 
Miejsce: Oferty należy składać w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta Milanówka w 
Milanówku ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego. 
 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 roku,  godzina 1215 
Miejsce: Oferty należy składać w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta Milanówka w 
Milanówku ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego. 
 
 
 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 
     -/- 

Jerzy Wysocki 
 


