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Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest: przebudowa ulicy Lipowej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: "Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, 

Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej", znak sprawy 

ZP.271.1.13.TOM.2019.EK. 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA   

I MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 12 a ust. 3  oraz w związku z art. 38 

ust. 1 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.) informuje, że na skutek dużej ilości pytań zadanych przez Wykonawców 

potrzebuje dodatkowego czasu na udzielenie odpowiedzi, tym samym niezbędne jest 

wydłużenie czasu potrzebnego do opracowania  treści ofert. Zamawiający informuje również, 

iż odpowiedzi będą udzielane w późniejszym terminie. W związku z powyższym przedłużeniu 

ulega termin składania ofert  do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 10:00                w 

konsekwencji czego zmianie ulega: 

⎯ Rozdział XVII pkt 1 (str. 17) SIWZ Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego 

tj. Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 

14.06.2019 r. do godz.10:00.  

⎯ Rozdział XIX pkt 1 (str. 18) SIWZ Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych 

Wykonawców nastąpi: dnia 14.06.2019 roku o godz. 10:15 w bud. A, przy ul. Kościuszki 

45 w Milanówku. 

 

W opisanych powyżej okolicznościach Zamawiający informuje, iż we wskazanym wyżej 

zakresie zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym. 

 

 

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ. 

 

Rozdział IV Warunki płatności i sposób obliczania ceny pkt. 4 ppkt. 4) (str. 6) po zmianie 

otrzymuje brzemiennie: 

 koszty zapewnienia obsady kierownika budowy. 
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Rozdział XX Zasady oceny ofert pkt.  3 ppkt. 3) (str. 20) który po zmianie otrzymuje 

brzemiennie: 

 

Wartość punktowa za KRYTERIUM NR 3 „DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA (KIEROWNIKA BUDOWY W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ 

DROGOWEJ)” wyliczana jest według poniższej punktacji:  

 

 

 

 

 

 

              

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium 

Nr 3. 

  Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 20. 

 W celu otrzymania punktów w niniejszym kryterium, Wykonawca zobligowany jest 

wskazać w Formularzu Oferty osobę skierowaną do pełnienia funkcji KIEROWNIKA 

BUDOWY z imienia i nazwiska) oraz określić jej doświadczenie.  

 W przypadku braku wskazania w Formularzu oferty (najpóźniej w chwili jej otwarcia) 

DOŚWIADCZENIA KIEROWNIKA BUDOWY wskazania innego niż min. wymagany 

zakres doświadczenia, oferta Wykonawcy otrzyma 0 (zero) punków w niniejszym 

kryterium.  

 Osoba wskazana w Formularzu oferty musi – pod rygorem nieotrzymania przez 

Wykonawcę punktów w przedmiotowym kryterium - być wskazana w wykazie 

osób (docelowo składanym w wyniku wezwania) i jednocześnie zostać skierowana 

do realizacji zamówienia (do pełnienia funkcji Kierownika budowy). 

 

Ponadto Zamawiający informuje że, zmianie ulega załącznik 6, w związku z tym aktualizuje 

w całości druk oferty.  

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                     /-/ 

       Piotr Remiszewski 

Doświadczenie Kierownika budowy 

wyznaczonego do realizacji 

zamówienia: 

ilość inwestycji drogowych, na których dana 

osoba prowadziła obowiązki kierownika 

budowy  

Ilość przyznanych 

punktów 

2 inwestycje 0 

3 inwestycje 5 

4 inwestycje 10 

 od 5 do 7 inwestycji 15 

8 inwestycji i więcej 20 


