
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

 

                 Milanówek, dnia 27.11.2015 r. 
Pismo znak: ZP.271.1.14.2015 

   
WYKONAWCY 

 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271/23/OŚZ/2015 na: Odbiór i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Milanówek 
 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1, w związku z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 

18.11.2015 r. do ww. postępowania przetargowego: 

 

 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z SOPZ pkt II. 3. ,,Odbiór odpadów ulegających biodegradacji –ogrodowe i zielone (20 02 01) od 

właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w terminach: w okresie 

01.04-31.10 każdego roku nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w ilości max 4 worki 120 l z jednej 

nieruchomości; w terminie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych). 

 

Prosimy o dodanie do tego punku zapisu: ,,Masa 1 worka nie może przekraczać 25 kg’’. 

Zapis taki uniemożliwi wystawianie przez mieszkańców bardzo ciężkich worków z zielenią, niemożliwych do 

podniesienia przez pracowników.  

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiajacy informuje, że zapisy pkt II.3. SOPZ pozostawia bez zmian. 

 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z SOPZ  pkt. IV. 6 „Odbiór odpadów budowlanych z terenu zabudowy jednorodzinnej i 

wielorodzinnej odbywać się będzie nie rzadziej niż 2 razy w roku w ilości do 4 szt. worków 120 l. W okresie 

między wystawkami mieszkańcy będą mogli dowieźć odpady budowlane do kontenera w PSZOK w ilości do 

1 m3. Do Wykonawcy należeć będzie odbiór odpadów z PSZOK’’ 

 

Pytanie 1: Dla zabudowy jednorodzinnej prosimy o wskazanie, na co przypada do 4 szt. worków, czy to jest 

ilość na 1 posesję? 
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Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający informuje, że  jest to ilość na jedno gospodarstwo domowe (złożoną deklaracje). 

 

Pytanie nr 3 

Dla zabudowy wielorodzinnej ilość do 4 szt. worków w przeliczeniu na co? Na osiedle? Altanę? 

 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający informuje, że dla zabudowy wielorodzinnej zasady są takie same jak w zabudowie 

jednorodzinnej, 4 worki przypadają na gospodarstwo domowe.   

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o podanie, jak często mieszkańcy będą mogli dowieźć do 1 m3 odpadów budowlanych na PSZOK i 

czy ta ilość to ilość na 1 posesję? 

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiajacy informuje, że odpady budowlane w ilości 1m3 raz w miesiącu do PSZOK przyjmowane będą od 

każdego zdeklarowanego gospodarstwa domowego. 

 

 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią integralną 

część SIWZ.  

Równocześnie informujemy, iż nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert oraz wpłaty 

wadium. 

 

 

 

 
                 Z poważaniem 

                                                        Przewodnicząca  Komisji Przetargowej 

                                                                               /-/ 

                                                                 Anna Nyrek - Koczkodaj 
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