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Nr sprawy: TOM.271.2.12.2013 

 
                                                                                                
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/13/OŚZ/13 na „Konserwacja dróg gruntowych 
tłuczniem 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 3 „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający przedstawił opis 

przedmiotu zamówienia, który Wykonawcy składający oferty będą zobowiązani wykonać.  
W treści zostały podane wielkości tłucznia z rozbiciem na rodzaje i poszczególne lata. W danych 
tych nastąpiła pomyłka i Zamawiający dokonał sprostowania rodzaju i wielkości tłucznia 
przeznaczonego do wbudowania w trakcie realizacji umowy. 
 
Po dokonanej zmianie ilości i rodzaje tłucznia wynoszą odpowiednio: 
 

Przewidywana maksymalna ilość tłucznia do wbudowania w trakcie prowadzonych robót konserwacyjnych 
wynosi 6.100 m³, w tym tłucznia betonowego 4.300m3 i tłucznia kamiennego 1.800m3, z czego w roku 
2013 – ogółem 2.600m3 ,  w tym 800m3 tłucznia kamiennego i 1.800m3 tłucznia betonowego, a w roku 2014 
– ogółem 3.500m3 w tym 1.000m3 tłucznia kamiennego i 2.500m3 tłucznia betonowego. Podane przez 
Zamawiającego ilości przeznaczone na poszczególne lata stanowią ilość orientacyjną.  

 
Pozostałe zapisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia  
o zamówieniu na podstawie art.38 ust.4a ust. 1 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłużył termin składania ofert.     
 
 W związku z dokonaną zmianą terminu składania ofert wpłaty wadium należy dokonać przed 
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22.05.2013 roku do godziny 1215 .  
 
Termin składania ofert został przesunięty na dzień  22.05.2013 roku,  godzina 1215 
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.05.2013r o godz. 1230 

 
Miejsce składania ofert jak i otwarcia pozostaje bez zmian. 
 

 

       Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  
                                                                                                                      -/-                                       
                                                                                                                                      Jerzy Wysocki 
 

 


