
 
 

 

                                                    URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

Milanówek, dnia 31.07.2013 r. 
 

Nr sprawy: TOM.271.2.16.2013 

 
                                                                                         

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/16/TOM/13 na „Bieżące utrzymanie dróg 
asfaltowych – remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta 

Milanówka” 
 
 
 
Zamawiający Gmina Milanówek na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

 
 

w SIWZ w pkt 5 „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków” Zamawiający określił jakie warunki powinni spełniać Wykonawcy 

aby przystąpić do ww. postępowania, m.in.: 
 
 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, 
którzy, m.in.:  
 

1) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonywania zamówienia. 

 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w pełni sprawnym i 
bezpiecznym oraz gwarantującym właściwą  jakość wykonywanych robót parkiem 
maszynowym, w szczególności: 
  

a) minimum 2 recyklerami o zasypie minimum 2,5 ton,  
b) 2 samochodami skrzyniowymi o nośności min. 5t,  
c) 2 zagęszczarkami płytowymi o wadze 30-120 kg,  
d) 1 zagęszczarką punktową (stopa), 
e) 2 piłami do cięcia asfaltu (na mokro) o grubości min. 10cm,  
f) 2 młotami spalinowymi. 

 
Zamawiający określił minimalne wymagane ilości niezbędnego sprzętu. 
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu potencjału technicznego w zakresie ilościowym parku maszynowego w nim 
wskazanego w szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 
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Zamawiający zmienia brzmienie pkt 5 w zakresie dot. przywołanego powyżej warunku. 
 
 
Pkt 5 ppkt 1.3) SIWZ otrzymuje brzmienie” 
 

2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  
do wykonywania zamówienia. 

 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w pełni sprawnym i 
bezpiecznym oraz gwarantującym właściwą  jakość wykonywanych robót parkiem 
maszynowym, w szczególności: 
  

a) minimum 2 recyklerami o zasypie minimum 2,5 ton, lub 4 recyklerami o zasypie 1,5 
tony;  

b) 2 samochodami skrzyniowymi o nośności min. 5t,  
c) 2 zagęszczarkami płytowymi o wadze 30-120 kg,  
d) 1 zagęszczarką punktową (stopa), 
e) 2 piłami do cięcia asfaltu (na mokro) o grubości min. 10cm,  
f) 2 młotami spalinowymi. 

 
Zamawiający określił minimalne wymagane ilości niezbędnego sprzętu. 
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu potencjału technicznego w zakresie ilościowym parku maszynowego w nim 
wskazanego w szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

 

 
 
W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na 
podstawie art.38 ust.4a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ww. warunku. 
 
Na podstawie art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do 
08.08.2013 roku, godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Został zmieniony 
również termin wniesienia wadium na dzień 08.08.2013r, godzina bez zmian.    
 

 

 

 

       Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  

                                                                                                                      -/-                                       
                                                                                                                                      Jerzy Wysocki 
 

 


