
 
 

 

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 w dniu 18 sierpnia 2015 roku wpłynęły kolejne zapytania w sprawie 
ww. postępowania o niniejszej treści: 

 
 
„Pytanie 1: 
W punkcie 5.1.3.e) zamawiający wymaga dysponowania pojazdem do odbioru zmieszanych i 
segregowanych odpadów komunalnych, który będzie obsługiwał drogi lokalne i trudno dostępne 
miejsca (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony) – co najmniej 1. 
Nie ma możliwości wskazania pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych gromadzonych w pojemnikach z dopuszczalną masą całkowitą nieprzekraczającą 
3,5 tony ponieważ pojazdy tego typu, które posiadają zabudowę umożliwiającą obsługę 
pojemników są znacznie cięższe niż żądane przez zamawiającego. Prosimy o zmianę zapisów 
umożliwiając dopuszczenie co najmniej pojazdów o DMC 6,5 tony lub wykreślenie słowa 
„zmieszanych odpadów”  
 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

 

 
Zamawiający dokona zmiany w pkt 5.1.3.e) OPZ, poprzez wykreślenie słowa „zmieszanych”.  
 
Po zmianie punkt otrzymuje brzmienie: 
 

e) 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 

 
 
„Pytanie 2: 
W Rozdziale Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt 2 ujęty został odpad o kodzie  
10 01 02 tj. (popioły lotne z węgla). Odpad zaklasyfikowany został pod tym kodem nie jest 
odpadem komunalnym, wytwarzanym przez mieszkańców lecz jak wskazuje podgrupa 10 01- 
odpadem z elektrowni i innych zakładów energetycznych spalania paliw. W związku z brakiem 
w katalogu odpadów odrębnego kodu dla popiołów wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych odpady te powinny być sklasyfikowane pod kodem 20 03 01 (niesegregowane 
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zmieszane odpady komunalne) lub 20 03 99 (odpady komunalne nie wymienione w innych 
podgrupach) w związku z czym prosimy o wykreślenie kodu 10 01 02 z OPZ. „ 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
 
 
Zamawiający informuje iż  dokona zmiany w tym zakresie, kod 10 01 02 zostanie usunięty. 
 
 
„Pytanie 3: 
W załączniku nr 2 do SIWZ ZP.271/13/OŚZ/15 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek” w 
tabeli  
cenami za odbiór i zagospodarowanie odpadów w pkt 7 pojawiają się następujące kody: 
16 02 03* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 
16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 
02 09 do 16 02 12 
16 02 14 -  zużyte urządzenia  inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 
Odpady sklasyfikowane pod tymi kodami nie są odpadami komunalnymi, posiadają jednakże 
swoje odpowiedniki sklasyfikowane jako odpady komunalne w grupie 20, odpowiednio: 
20 01 23* - urządzenia zawierające freony 
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające niebezpieczne składniki  
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 
01 23 i 20 01 35* 
 
Wnioskujemy o zmianę kodów z grupy 16 ujętych w pkt 7 tabeli zawartej w załączniku nr 2 do 
SIWZ na odpowiadające im kody z grupy 20.” 
 
 
Odpowiedź na pytanie 3 

 
 

Zamawiający informuje, iż dokona zmian w tym zakresie, wymienione kody z grupy 16 ujęte w 
tabeli w pkt 7 w załączniku nr 2 do SIWZ zostaną zastąpione kodami z grupy 20. 
 
 
 
 

Z poważaniem 

                              Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                                                          /-/ 
                                                  Emila Misiak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


