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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

Burmistrz Miasta Milanówka 

 
na podstawie art. 38 usta. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) ogłasza zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym 

na uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek 

 

Ogłoszenie nr 500041910-N-2017 z dnia 11-10-2017 r 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 597886-N-2017  

Data: 06-10-2017  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

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

05-822   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: III.  

Punkt: 5.1)  

W ogłoszeniu jest:  

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty wykonania w odniesieniu do części  

w zakresie o którym mowa w sekcji III.1.3. lit. a Ogłoszenia. 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 

w celu wykonania zamówienia wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami w zakresie, o którym mowa w sekcji III.1.3. lit. b Ogłoszenia.  

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

o którym mowa w sekcji III.1.3. lit. c Ogłoszenia. W każdym przypadku, gdy wymagane 

jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną do pełnienia 
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jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 

taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy. 

4) na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art.26 ust. 2 Pzp w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 

na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega  

na zasobach podmiotu trzeciego. 

  

W ogłoszeniu powinno być:  

 

Na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 26 ust. 2 Pzp w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) dokumentu, o którym mowa w sekcji III pkt 1 ppkt 2 Ogłoszenia, potwierdzającego,  

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w odniesieniu  

do poszczególnych części na wartość nie mniejszą niż niżej wymienione sumy 

gwarancyjne:  

 część nr I - 90 000,00 zł,   

 część nr II – 50 000,00 zł, 

 część nr III – 150 000,00 zł,  

 część nr IV – 200 000,00 zł,  

 część nr V – 500 000,00 zł,  

 część nr VI – 350 000,00 zł,  

 część nr VII – 3 000 000,00 zł,  

 część nr VIII – 350 000,00 zł,  

 część nr IX– 350 000,00 zł.  

W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może 

być niższa niż wskazane powyżej dla poszczególnych części. Polisa musi być ważna  

na dzień składania ofert.  

2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 

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

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty wykonania w odniesieniu do części  

w zakresie o którym mowa w sekcji III.1.3. lit. a Ogłoszenia.  

3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 

w celu wykonania zamówienia wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami w zakresie, o którym mowa w sekcji III.1.3. lit. b Ogłoszenia.  

4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

o którym mowa w sekcji III.1.3. lit. c Ogłoszenia. W każdym przypadku, gdy wymagane 
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jest posiadanie określonych uprawnień przez osobę wskazywaną do pełnienia 

jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 

taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,  

o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień lub jest szerszy.  

5) na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 Pzp w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 

na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega  

na zasobach podmiotu trzeciego.  

 
Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                                                           /-/ 

Wiesława Kwiatkowska  

 


