
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
 
 

                      Milanówek, dnia 06.03.2013 r. 
 

TOM.271.2.5.2013          

 

                                                   

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego ZP.271/5/OŚZ/13 na „Wiosenny wywóz liści z prywatnych posesji i terenów 

użyteczności publicznej w granicach  miasta Milanówka” 

 
 

Zamawiający informuje, że w dniu 6 marca 2013 roku wpłynęły zapytania w sprawie ww. 
postępowania o niniejszej treści: 

 
1. W specyfikacji podana jest przybliżona ilość worków tj. ok. 40 tys. Szt. Natomiast nie ma 

podanej objętości całkowitej, lub objętości jednego worka na liście, a to jest bardzo 
ważne w trakcie wyceny oferty, wiec prosimy o sprecyzowanie tej objętości. 

2. Czy wymagają państwo jakiegoś dokumentu, typu karta przekazania odpadów, 
zaświadczenia o utylizacji, czy nie? 

3. Odnośnie spraw proceduralnych, mianowicie, czy nie załączenie do oferty jednego 
zaświadczenia (urząd skarbowy potrzebuje tydzień na wystawienie takowego 
dokumentu) w dniu składania ofert, spowoduje natychmiastowe odrzucenie oferty? Czy 
zostaniemy wezwani do uzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie?” 

 
 

W odpowiedzi na powyższe pytania, Zamawiający informuję, iż:  
 
Ad. 1 

Szacowana ilość worków z liśćmi przewidzianych do odbioru wynosi  40 000 sztuk. 
Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnej całkowitej ilości (masy) odebranych liści 
od mieszkańców, jednakże pojemność wystawionego worka nie może być większa niż 120 
litrów. 
 
Ad.2 
 
W związku, że jest to bioodpad Zamawiający nie wskazuje sposobu jego zagospodarowania, 
także nie wymaga  karty przekazania  odpadu. 
 
Ad. 3 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy nie złożyli wraz z ofertą wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich 
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złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert. 
 

 

 

Z poważaniem 

                              Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

                                                          -/- 

                                                  Emilia Misiak 

 
 
 


