
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 
 

                      Milanówek, dnia 14.10.2013 r. 
 

TOM.271.2.25.2013 

                

                                    

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ZP.271/27/OŚZ/13 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek" 

 
 

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. 
 
 
Zmiana dokonana została w pkt. 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w zakresie informacji 
co jest objęte przedmiotowym zamówienia.  
 
Zamawiający w treści powyższego punktu podał zakres zamówienia:   
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
 

• odbiór odpadów komunalnych zmieszanych  i posegregowanych  bezpośrednio od 
właścicieli i użytkowników nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek, z 
wyłączeniem nieruchomości lub ich części, w których prowadzona jest działalność 
gospodarczą; 

• odbiór odpadów komunalnych, nie wytwarzanych systematycznie,  
z punktów selektywnego zbierania odpadów (przeterminowanych leków, zużytych 
baterii, świetlówek i chemikaliów, farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, 
opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, itp.; 

• odbiór odpadów komunalnych posegregowanych z Urzędu Miasta Milanówka oraz 
Straży Miejskiej; 

• odbiór odpadów budowlanych wytworzonych podczas prac remontowych  
i konserwacyjnych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości lub użytkowników 
we własnym zakresie, na zgłoszenia Zamawiającego; 

•  odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, zużytych opon, oraz odpadów zielonych pochodzących  
z pielęgnacji ogrodów; 

• transport do miejsc sortowania i przetwarzania odpadów celem ich dalszego 
zagospodarowania; 

• systematyczne dostarczanie i uzupełnianie oznakowanych worków na odpady według 
specyfikacji przedstawionej w „Opisie przedmiotu zamówienia”; 

• Wykonawca zapewnieni usługę mycia, dezynfekcji oraz dezynsekcji pojemników 
(dzwonów) na odpady posegregowane; 
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• prowadzenie bieżącej sprawozdawczości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach 
komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 
 

Zamawiający rozszerza powyższy zakres poprzez dopisanie odbioru odpadów komunalnych 

posegregowanych z klubu sportowego Milan (dzwony). 

 

 

W związku z dokonaną zmianą zgodnie z art. 12 ust.4 ustawy Pzp Zamawiający dokonał 

zmiany treści ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert, gdyż został zachowany minimalny termin 

na składanie ofert wyznaczony w art. 12a ust. 2 pkt 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

                              Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                          -/- 
                                             Karolina Krajewska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


