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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Urząd Miasta Milanówka Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 45

Miejscowość:  Milanówek Kod pocztowy:  05-822 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 227583061

Osoba do kontaktów:  Kinga Niedźwiecka-Reszczyk

E-mail:  przetargi@milanowek.pl Faks:  +48 227558120

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.milanowek.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Milanówek

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych
wytwarzanych przez właścicieli i użytkowników nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek.
Przez stałe odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem:
• odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, w tym produkcyjnej;
• pojazdów wycofanych z eksploatacji;
• ścieków komunalnych;
• padliny;
• odpadów niebezpiecznych.
Do stałych odpadów komunalnych zalicza się także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych,
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Zakres zamówienia obejmuje:
• odbiór stałych odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli i użytkowników nieruchomości położonych
na terenie Gminy Milanówek, z wyłączeniem nieruchomości lub ich części, w których prowadzona jest
działalność gospodarczą;
• odbiór stałych odpadów komunalnych, nie wytwarzanych systematycznie, z punktów selektywnego zbierania
odpadów;
• odbiór odpadów budowlanych wytworzonych podczas prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych
przez właścicieli nieruchomości lub użytkowników, na zgłoszenia Zamawiającego;
• 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”;
• utworzenie i prowadzenie punktu reklamacyjno-informacyjnego;
• nieodpłatne udostępnienie oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego prace pojazdów przez okres
trwania umowy;
• 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;
Pełen zakres usług oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania
usługi przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1(1a-1d).
Zamawiający zastrzega, że podczas świadczenia przedmiotowej usługi w tym samym czasie, przy użyciu tego
samego sprzętu Wykonawca nie może odbierać odpadów od podmiotów trzecich nie objętych umową zawartą z
Zamawiającym.
Powierzchnia miasta wynosi 13,52 km2 na której znajduje się 4.000 nieruchomości jednorodzinnych i 209
nieruchomości wielorodzinnych objętych zamówieniem. Wykaz wszystkich nieruchomości znajdujących się
na terenie Gminy objętych obowiązkiem odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych zostanie
przekazany Wykonawcy przed zawarciem umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy, które
będą objęte przedmiotowym zamówieniem. W chwili obecnej Zamawiający nie jest w stanie wskazać o ile może
zwiększyć się ilość zamieszkanych nieruchomości.
Na terenie Gminy zameldowanych jest 15.744 osób wg stanu z 30 czerwca 2015 roku.
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W przypadku zwiększenia liczby mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji powyżej 3% w ciągu
obowiązywania realizacji zamówienia, od których będą odbierane stałe odpady komunalne Zamawiający
przewiduje zwiększenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy. Do rozliczeń będzie przyjmowana
stawka jednostkowa podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Wzrost do 3% nie zwiększa wartości
zawartej umowy.
Długość dróg na terenie miasta wynosi 111 km, Zamawiający informuję, że istnieją pasy drogowe, których
szerokość wynosi około 3m i Wykonawca będzie musiał dostosować używany sprzęt do warunków
technicznych występujących w terenie aby rzetelnie wykonać przedmiotową usługę.
Punkty selektywnego odbioru odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy przedstawione są w
Wykazie punktów – Załącznik nr 1d
Podane miejsca ich ustawienia mogą ulec zmianie (inna lokalizacja, zwiększenie, bądź zmniejszenie) w
zależności od potrzeb Zamawiającego.
Kontenery o pojemności 7m3 do selektywnej zbiórki zlokalizowane w Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych zapewnia Zamawiający, pozostałe niezbędne kontenery zapewnia Wykonawca, po
stronie Wykonawcy jest również oznaczenie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania worków zawarte
w Opisie przedmiotu zamówienia.
Zwiększenie ilości i miejsc ustawionych pojemników nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.
Zmniejszenie ilości pojemników nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo
(nazwą) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi.
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazwą) firmy
Wykonawcy wraz z numerem telefonu kontaktowego.
Użyte przez Wykonawcę urządzenia do realizacji zamówienia muszą być sprawne i mieć aktualne dokumenty,
dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania pojazdami specjalistycznymi wyposażonymi w
zainstalowane z przodu i z tyłu kamery rejestrujące trasę przejazdu. Wykonawca wykonane nagrania z trasy
zobowiązany będzie do przechowywanie przez okres co najmniej 4 m-cy i udostępniania Zamawiającemu na
każde żądanie.
Ponadto pojazdy muszą być wyposażone w elektroniczny system monitoringu i czujników, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), należy do
obowiązków Wykonawcy.
Przed wyjazdem w trasę i bezpośrednio po powrocie, przed opróżnieniem pojazdy specjalistyczne wykonujące
na terenie Milanówka usługę odbioru odpadów komunalnych muszą być ważone.
Wykonawca wyposaży własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów
w odzież ochronną z widocznym logo firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi.
Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z zachowaniem
wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych, z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac.
Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy zobowiązany jest do opracowania Harmonogramu
odbierania odpadów od mieszkańców i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu. Szczegółowe zasady
opracowania harmonogramu przedstawione są w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem za faktyczne ilości odebranych
odpadów, na podstawie cen jednostkowych za tonę. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów usług i
wydatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane
prace płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Do każdej faktury dołączony będzie protokół odbioru
poświadczający należyte wykonanie usług podpisany przez obie strony, sporządzony na podstawie przyjętych
przez Zamawiającego miesięcznych sprawozdań.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90510000  
Dodatkowe przedmioty 90512000  
 90513100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP.271/13/OŚZ/15

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_umilanowek
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-100987   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 147-271599  z dnia:  01/08/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
28/07/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zamiast:

Przedmiot zamówienia obejmuje
odbieranie każdej ilości odpadów
komunalnych od wszystkich
właścicieli nieruchomości na terenie
miasta Milanówka, na których
zamieszkują mieszkańcy i ich
zagospodarowanie (poddanie
odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) w
okresie od dnia 4 stycznia 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2018 r.: zgodnie z:
• uchwałą nr 231/XXII/12 Rady
Miasta Milanówka z dnia 29
listopada 2012r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta
Milanówka (załącznik nr 1a);
• uchwałą nr 265/XXV/13 Rady
Miasta Milanówka z dnia 26 marca
2013r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za
uiszczona opłatę za gospodarowanie
odpadami (załącznik nr 1b).

Powinno być:

Przedmiot zamówienia obejmuje
odbieranie każdej ilości odpadów
komunalnych od wszystkich
właścicieli nieruchomości na terenie
miasta Milanówka, na których
zamieszkują mieszkańcy i ich
zagospodarowanie (poddanie
odzyskowi oraz unieszkodliwianiu) w
okresie od dnia 4 stycznia 2016 r. do
dnia 31 grudnia 2018 r.: zgodnie z:
• uchwałą nr 231/XXII/12 Rady
Miasta Milanówka z dnia 29
listopada 2012r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta
Milanówka (załącznik nr 1a);
• uchwałą nr 265/XXV/13 Rady
Miasta Milanówka z dnia 26 marca
2013r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za
uiszczona opłatę za gospodarowanie
odpadami (załącznik nr 1b).
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System odbierania odpadów
komunalnych nie obejmuje odpadów
powstających w wyniku prowadzenia
działalności gospodarczej.
1. Usługa odbierania odpadów
komunalnych (opróżnianie
pojemników z odpadów
komunalnych i transport
tych odpadów do miejsc ich
zagospodarowania) obejmuje
wszystkie nieruchomości
zamieszkałe, położone na terenie
miasta Milanówka. Usługa ta
nie obejmuje nieruchomości
niezamieszkałych, w tym również
lokali niezamieszkałych w budynkach
wielolokalowych, w których znajdują
się również lokale zamieszkałe.
Odbiór odpadów należy prowadzić
w sposób umożliwiający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych na
składowisko, zgodnie z zapisami:
• ustawy z dnia 13 września 1996r o
utrzymaniu czystości i porządku na
terenie gminy ( tj. Dz. U. z 2013r poz.
1399 ze zmianami),
• Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Mazowsza na lata
2012-2017 z uwzględnieniem
lat 2018-2023 ( uchwała nr
211/12 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 22
października 2012r) wraz z
uchwałami zmieniającymi.
2. 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

W przypadku zmiany w trakcie
obowiązywania umowy w/w aktów
Wykonawca będzie związany
zmianami.
System odbierania odpadów
komunalnych nie obejmuje odpadów
powstających w wyniku prowadzenia
działalności gospodarczej.
1. Usługa odbierania odpadów
komunalnych (opróżnianie
pojemników z odpadów
komunalnych i transport
tych odpadów do miejsc ich
zagospodarowania) obejmuje
wszystkie nieruchomości
zamieszkałe, położone na terenie
miasta Milanówka. Usługa ta
nie obejmuje nieruchomości
niezamieszkałych, w tym również
lokali niezamieszkałych w budynkach
wielolokalowych, w których znajdują
się również lokale zamieszkałe.
Odbiór odpadów należy prowadzić
w sposób umożliwiający osiągnięcie
odpowiednich poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz
ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych na
składowisko, zgodnie z zapisami:
• ustawy z dnia 13 września 1996r o
utrzymaniu czystości i porządku na
terenie gminy ( tj. Dz. U. z 2013r poz.
1399 ze zmianami),
• Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Mazowsza na lata
2012-2017 z uwzględnieniem
lat 2018-2023 ( uchwała nr
211/12 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 22
października 2012r) wraz z
uchwałami zmieniającymi.
2. 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:
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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, popioły oraz
opakowania ulegające biodegradacji
i choinki (15 01 03, 16 01 03, 10 01
02 , 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 ).
3. Odpady komunalne określone
w pkt 2 wykonawca odbierać
będzie (a następnie będzie je
zagospodarowywał) w każdej
ilości w jakiej pozbywać się będą
właściciele nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.
4. Prognozuje się wzrost
ilości odpadów do odbioru i
zagospodarowania o ok. 15%
rocznie, za wyjątkiem odpadów o
kodach: 160103, 200201, 200307
gdzie przewiduje się większy wzrost
wytworzonych odpadów.
5.Odbieranie odpadów ma
następować od wszystkich
właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy,
istniejących w czasie obowiązywania
umowy jak również od nowo
powstałych nieruchomości w trakcie
obowiązywania umowy - wykaz
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, zostanie
przekazany Wykonawcy przed
rozpoczęciem realizacji przedmiotu
zamówienia. Zamawiający
zakłada niewielki 3 % wzrost ilości
nieruchomości rocznie.
6.Odbiór odpadów prowadzony
będzie z pojemników o
następujących pojemnościach:
1)pojemniki na odpady o pojemności
60 litrów (l)

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 ).
3.Odpady komunalne określone
w pkt 2 wykonawca odbierać
będzie (a następnie będzie je
zagospodarowywał) w każdej
ilości w jakiej pozbywać się będą
właściciele nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.
4.Prognozuje się wzrost
ilości odpadów do odbioru i
zagospodarowania o ok. 15%
rocznie, za wyjątkiem odpadów o
kodach: 160103, 200201, 200307
gdzie przewiduje się większy wzrost
wytworzonych odpadów.
5.Odbieranie odpadów ma
następować od wszystkich
właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy,
istniejących w czasie obowiązywania
umowy jak również od nowo
powstałych nieruchomości w trakcie
obowiązywania umowy - wykaz
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, zostanie
przekazany Wykonawcy przed
rozpoczęciem realizacji przedmiotu
zamówienia. Zamawiający
zakłada niewielki 3 % wzrost ilości
nieruchomości rocznie.
6.Odbiór odpadów prowadzony
będzie z pojemników o
następujących pojemnościach:
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2)pojemniki na odpady o pojemności
110 litrów (l);
3)pojemniki na odpady o pojemności
120 litrów (l);
4) pojemniki na odpady o pojemności
240 litrów (l);
5)pojemniki na odpady o pojemności
1100 litrów (l);
6)kontenery o pojemności 5 m3 (KP
5);
7)kontenery o pojemności 7 m3 (KP
7);
8)kontenery o pojemności 10 m3 (KP
10);
9)pojemnik do gromadzenia
odpadów biodegradowalnych i
zielonych o pojemności 80 litrów (l)
lub worek o pojemności 120 litrów (l);
10) pojemniki do gromadzenia
odpadu selektywnie zbieranego o
pojemności od 60 litrów (l) do 120
litrów (l);
11) worki z tworzywa sztucznego
półprzeźroczystego lub
przeźroczystego do gromadzenia
odpadu selektywnie zbieranego o
pojemności: (60 l);
7.Wymaga się również odbierania
odpadów z pojemników innych
niż wyżej określono oraz
zgromadzonych w workach.
8.Pojemniki na odpady komunalne
zobowiązani są posiadać
mieszkańcy.
9.Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za zniszczenie
lub uszkodzenie pojemników do
gromadzenia odpadów należących
do właścicieli nieruchomości,
powstałych w związku realizacją
Przedmiotu Umowy, na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
10.Wykonawca zapewni również
właścicielowi nieruchomości
możliwość wyposażenia się w
pojemnik na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej pomiędzy
Wykonawcą, a właścicielem
nieruchomości.
11.Odpady należy odbierać z
częstotliwością (w terminach): nie
rzadziej niż określono w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy oraz w uchwale w

1)pojemniki na odpady o pojemności
60 litrów (l)
2)pojemniki na odpady o pojemności
110 litrów (l);
3)pojemniki na odpady o pojemności
120 litrów (l);
4) pojemniki na odpady o pojemności
240 litrów (l);
5)pojemniki na odpady o pojemności
1100 litrów (l);
6)kontenery o pojemności 5 m3 (KP
5);
7)kontenery o pojemności 7 m3 (KP
7);
8)kontenery o pojemności 10 m3 (KP
10);
9)pojemnik do gromadzenia
odpadów biodegradowalnych i
zielonych
o pojemności 80 litrów (l) lub worek o
pojemności 120 litrów (l);
10) pojemniki do gromadzenia
odpadu selektywnie zbieranego o
pojemności od 60 litrów (l) do 120
litrów (l);
11) worki z tworzywa sztucznego
półprzeźroczystego lub
przeźroczystego do gromadzenia
odpadu selektywnie zbieranego o
pojemności: (60 l);
7.Wymaga się również odbierania
odpadów z pojemników innych
niż wyżej określono oraz
zgromadzonych w workach.
8.Pojemniki na odpady komunalne
zobowiązani są posiadać
mieszkańcy.
9.Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za zniszczenie
lub uszkodzenie pojemników do
gromadzenia odpadów należących
do właścicieli nieruchomości,
powstałych w związku realizacją
Przedmiotu Umowy, na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
10.Wykonawca zapewni również
właścicielowi nieruchomości
możliwość wyposażenia się w
pojemnik na podstawie umowy
cywilnoprawnej zawartej pomiędzy
Wykonawcą, a właścicielem
nieruchomości.
11.Odpady należy odbierać z
częstotliwością (w terminach): nie
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sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, tj.:
1) Częstotliwość odbioru
zmieszanych odpadów
komunalnych:
a) zabudowa jednorodzinna –
minimum raz na dwa tygodnie,
b)zabudowa wielorodzinna –
minimum raz na tydzień
2)Częstotliwość odbioru odpadów
selektywnie zbieranych określono
poniżej
w pkt. II i III odnoszących się do
selektywnej zbiórki odpadów z
nieruchomości jednorodzinnych jak i
wielorodzinnych.
UWAGA:
odpady zielone ulegające
biodegradacji w okresie od 1
listopada do 31 marca będą
odbierane jedynie w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w godzinach jego
otwarcia, a w okresie od 1 kwietnia
do 31 października odpady
biodegradowalne odbierane będą
spod posesji -1 raz na 2 tygodnie w
ilości nie większej niż 4 szt. worków
o poj. 120l;
12.Zamawiający informuje, że
w latach 2013 i 2014 z terenu
Gminy Milanówek zostały odebrane
następujące ilości odpadów
komunalnych – załącznik 1c.
II.Zabudowa jednorodzinna
Na terenie zabudowy jednorodzinnej
obowiązywać będzie system
mieszany pojemnikowo-workowy.
Odpady komunalne zmieszane będą
odbierane wyłącznie z pojemników o
poj.120/240.
III.Odbiór odpadów na terenie
zabudowy wielorodzinnej
Na terenie zabudowy wielorodzinnej
obowiązywać będzie system
pojemnikowy zbiórki odpadów
komunalnych.
IV.Odbiór odpadów z Urzędu Miasta
Milanówka oraz Straży Miejskiej.
Odbieranie odpadów makulatury w
workach.

rzadziej niż określono w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy oraz w uchwale w
sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, tj.:
1) Częstotliwość odbioru
zmieszanych odpadów
komunalnych:
a) zabudowa jednorodzinna –
minimum raz na dwa tygodnie,
b)zabudowa wielorodzinna –
minimum raz na tydzień
2)Częstotliwość odbioru odpadów
selektywnie zbieranych określono
poniżej
w pkt. II i III odnoszących się do
selektywnej zbiórki odpadów z
nieruchomości jednorodzinnych jak i
wielorodzinnych.
UWAGA:
odpady zielone ulegające
biodegradacji w okresie od 1
listopada do 31 marca będą
odbierane jedynie w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w godzinach jego
otwarcia, a w okresie od 1 kwietnia
do 31 października odpady
biodegradowalne odbierane będą
spod posesji -1 raz na 2 tygodnie w
ilości nie większej niż 4 szt. worków
o poj. 120l;
12.Zamawiający informuje, że
w latach 2013 i 2014 z terenu
Gminy Milanówek zostały odebrane
następujące ilości odpadów
komunalnych – załącznik 1c.
II.Zabudowa jednorodzinna
Na terenie zabudowy jednorodzinnej
obowiązywać będzie system
mieszany pojemnikowo-workowy.
Odpady komunalne zmieszane będą
odbierane wyłącznie z pojemników o
poj.120/240.
III.Odbiór odpadów na terenie
zabudowy wielorodzinnej
Na terenie zabudowy wielorodzinnej
obowiązywać będzie system
pojemnikowy zbiórki odpadów
komunalnych.
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V. Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych oraz punkty
na terenie gminy Milanówek gdzie
zbierane są przeterminowane leki,
uszkodzone termometry, baterie i
świetlówki
Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów zebranych w punktach
selektywnej zbiórki odpadów
utworzonych i prowadzonych przez
Miasto należy do obowiązków
Wykonawcy.

IV.Odbiór odpadów z Urzędu Miasta
Milanówka oraz Straży Miejskiej.
Odbieranie odpadów makulatury w
workach.
V. Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych oraz punkty
na terenie gminy Milanówek gdzie
zbierane są przeterminowane leki,
uszkodzone termometry, baterie i
świetlówki
Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów zebranych w punktach
selektywnej zbiórki odpadów
utworzonych i prowadzonych przez
Miasto należy do obowiązków
Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Zamiast:

Wykonawca spełni warunek
w sytuacji, kiedy wykaże, że
dysponuje sprzętem technicznym,
w należytym stanie technicznym,
we właściwym stanie sanitarnym,
a także gwarantującym ciągłe
spełnianie wymagań technicznych
w stopniu niezbędnym do realizacji
zamówienia, m.in.:
a)pojazdami bezpylnymi
przystosowanymi do odbierania
odpadów komunalnych zmieszanych
tj. śmieciarki spełniające wymagania
o minimalnej kubaturze 10m3 - co
najmniej 2;
b)pojazdami bezpylnymi
przystosowanymi do odbioru
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych - co najmniej 2;
c)pojazd ,,hakowiec” do odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej z
zamontowanym HDS - co najmniej 1;
d)pojazdami do odbioru odpadów
wielkogabarytowych i po-
budowlanych – co najmniej 2;
e)pojazd 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,
f)bazę magazynowo-transportową
usytuowaną na terenie miasta
Milanówka lub w odległości nie
większej niż 60 km od granicy
administracyjnej miasta na terenie
do którego Wykonawca posiada tytuł
prawny, spełniającą wymagania dla

Powinno być:

Wykonawca spełni warunek
w sytuacji, kiedy wykaże, że
dysponuje sprzętem technicznym,
w należytym stanie technicznym,
we właściwym stanie sanitarnym,
a także gwarantującym ciągłe
spełnianie wymagań technicznych
w stopniu niezbędnym do realizacji
zamówienia, m.in.:
a)pojazdami bezpylnymi
przystosowanymi do odbierania
odpadów komunalnych zmieszanych
tj. śmieciarki spełniające wymagania
o minimalnej kubaturze 10m3 - co
najmniej 2;
b)pojazdami bezpylnymi
przystosowanymi do odbioru
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych - co najmniej 2;
c)pojazd ,,hakowiec” do odbierania
odpadów bez funkcji kompaktującej z
zamontowanym HDS - co najmniej 1;
d)pojazdami do odbioru odpadów
wielkogabarytowych i po-
budowlanych – co najmniej 2;
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,
f)bazę magazynowo-transportową
usytuowaną na terenie miasta
Milanówka lub w odległości nie
większej niż 60 km od granicy
administracyjnej miasta na terenie
do którego Wykonawca posiada tytuł
prawny, spełniającą wymagania dla
bazy magazynowo – transportowej -
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bazy magazynowo – transportowej -
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia
2013r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz.
122).

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 11 stycznia
2013r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz.
122).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-115007
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