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Milanówek: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
 

Ogłoszenie nr 540031582-N-2020 z dnia 20-02-2020 r. 
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 509603-N-2020  

Data: 2020-02-07  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. 

Kościuszki  45, 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 

109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.  

Adres strony internetowej (url): https://www.milanowek.pl/bip/menu-

przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/13324-zp-271-5-tom-2020-

budowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-w-ramach-zadania-

inwestycyjnego-pn-budowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-na-terenie-

gminy-milanowek  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II. Przedmiot zamówienia  

Punkt: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-15  

W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-17  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II. Przedmiot zamówienia:  

Punkt: II.9) Informacje dodatkowe:  

W ogłoszeniu jest: Termin wykonania zamówienia ustala się na okres: od dnia zawarcia 

umowy do dnia 15 maja 2020r. z zastrzeżeniem, że: - terminy realizacji poszczególnych 

etapów zamówienia wynikać będą z przedłożonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego harmonogramu, - przedmiot umowy zostanie uznany za wykonany po 

podpisaniu wszystkich protokołów odbioru. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje 

się datę zdarzenia ostatniego, - nadzór archeologiczny będzie wykonywany zgodnie z zapisami 

umownymi w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – do dnia 

zakończania wykonywania inwestycji.  

W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania zamówienia ustala się na okres: od dnia 

zawarcia umowy do dnia 17 czerwca 2020r. z zastrzeżeniem, że: - terminy realizacji 

poszczególnych etapów zamówienia wynikać będą z przedłożonego przez Wykonawcę i  
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zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu, - przedmiot umowy zostanie uznany za 

wykonany po podpisaniu wszystkich protokołów odbioru. Za datę wykonania przedmiotu 

umowy przyjmuje się datę zdarzenia ostatniego, - nadzór archeologiczny będzie wykonywany 

zgodnie z zapisami umownymi w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji 

inwestycji – do dnia zakończania wykonywania inwestycji.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: SEKCJA IV: PROCEDURA  

Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-02-24, godzina: 11:00,  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-02-27, godzina: 11:00,  
 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza  

            Miasta Milanówka  

                       /-/    

                                          Piotr Iwicki   

                   SEKRETARZ MIASTA 
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