
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 

                      Milanówek, dnia 27.08.2015 r. 
 

ZP.271.1.2.2015       

                                                       

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ZP.271/13/OŚZ/15 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Milanówek” 

 
Zamawiający informuje, że dokonał kolejnej częściowej modyfikacji zapisów w załączniku nr 1 do 

SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), a tym samym częściowej modyfikacji warunków udziału w 
postepowaniu określonych w pkt. 5 SIWZ oraz w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”.  

 
 
W załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”: 
 

W  rozdz. I „Ogólne warunki zamówienia” w pkt 2 w zapisie odnośnie rodzajów odpadów 
przewidzianych do odbioru i zagospodarowania dokonano zmiany poprzez wykreślenie słowa „popioły”  
wraz z kodem 10 01 02. 
 
Pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie miasta Milanówka obejmuje wszystkie wytworzone w gospodarstwie domowym 
następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

− niesegregowane  odpady komunalne (zmieszane) (20 03 01), 

− odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i makulatury, metali, 
tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i 
tekstyliów (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 
01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99), 

− meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, 
przeterminowane leki oraz opakowania ulegające biodegradacji i choinki (15 01 03, 16 01 03,  20 
01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 32, 20 02 01, 20 03 07, 20 03 99), 
 

− pozostałe odpady z grupy 20, 
 

− odpady budowlane i rozbiórkowe ( 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 
17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 
11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 ). 
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Ponadto w rozdz. VIII „Wymagania dotyczące wyposażenia Wykonawcy” pkt 1 ppkt e) dokonano 
zmiany poprzez wykreślenie słowa „zmieszane”,  
 
po zmianie pkt 1 ppkt e) otrzymuje brzmienie: 
 

e) co najmniej 1 mały pojazd do odbioru segregowanych odpadów komunalnych, który będzie 
obsługiwał drogi lokalne i trudno dostępne miejsca (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 
tony), 

 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
W związku z dokonaną zmianą w rozdz. VIII „Wymagania dotyczące wyposażenia Wykonawcy” pkt 1 
ppkt e), Zamawiajacy dokonał częściowej modyfikacji „Warunków udziału w postępowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” określonych w pkt. 5 ppkt. 1 ppkt. 3e)  
 
 
po zmianie ppkt 3 e) otrzymuje brzmienie: 
 
 
pojazd do odbioru segregowanych odpadów komunalnych, który będzie obsługiwał drogi lokalne i trudno 
dostępne miejsca (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) - co najmniej 1 
 
 
W  załączniku nr 2 „Formularz oferty”: 
 
 
Zamawiający dokonał również częściowych zmian w załączniku nr 2 do SIWZ  
w tabeli z cenami  za poszczególne rodzaje odpadów w punkcie 7 poprzez zmianę kodów z grupy 16 na 
odpowiadające im kody z grupy 20 tj.: 
 
16 02 03* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC  - zastąpiono kodem 20 01 23* - 
urządzenia zawierające freony 
 
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 – zastąpiono kodem 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki  
 
16 02 14 -  zużyte urządzenia  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 –zastąpiono kodem 20 01 
36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 
20 01 35* 
 
 
Ponadto w przedmiotowym załączniku Zamawiający wprowadził dodatkowy zapis: 
 
„Informacja dotycząca możliwości powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie 
ustawy o podatku od towarów i usług (tak/nie)………………………..,wraz ze wskazaniem nazwy (rodzaju) 
usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania………………………………………….” 
 
 
Zamawiajacy zamieści na stronie internetowej zmienione powyższe dokumenty, jak również dokona 
zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert w przedmiotowym 
postępowaniu. 

Z poważaniem 

                              Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                            /-/ 
                                                  Emila Misiak 

 
Przygotowała: Sekretarz komisji przetargowej: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 

 


