
 
 

 

                                                    URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

Milanówek, dnia 24.04.2013 r. 
 

Nr sprawy: TOM.271.2.11.2013 

 
                                                                                                
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/12/OŚZ/13 na „Utrzymanie czystości i porządku na 
terenie miasta Milanówka w okresie od maja do października 2013 roku” 
 
 
 
 
Zamawiający Gmina Milanówek na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 
 

w SIWZ w pkt 5 „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków” Zamawiający określił jakie warunki powinni spełniać Wykonawcy 

aby przystąpić do ww. postępowania, m.in.: 
 
 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, 
którzy:  
 
1) Spełniają warunki dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w 
sytuacji, kiedy wykaże, że posiada zezwolenie wydane przez Starostę Grodziskiego lub 
Wojewodę Mazowieckiego na prowadzenie działalności w zakresie odbierania  i 
transportu odpadów komunalnych.  

Organem wydającym zezwolenia jest Starosta Grodziski właściwy ze względu na miejsce 
wykonywania działalności objętej zezwoleniem. Zamawiający będzie honorował zezwolenia 
wydane przez Wojewodę Mazowieckiego obejmujące swoim zakresem cały kraj. 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez 
szczegółową weryfikację złożonego zezwolenia w zakresie terminu obowiązywania 
zezwolenia jak również obszaru na jaki został wydany.” 

 
Zamawiający zmienia brzmienie pkt 5 w zakresie dot. przywołanego powyżej warunku. 
 
Pkt 5 ppkt 1.1) SIWZ otrzymuje brzmienie” 
 
1) Spełniają warunki dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w 
sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów z 
terenu miasta Milanówka wydane przez właściwy ze względu na miejsce siedziby lub 

zamieszkania transportującego odpady Organ. 
Organem wydającym zezwolenia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Starosta 
właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. 
Zamawiający będzie honorował zezwolenia obejmujące swoim zakresem cały kraj. 
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Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez 
szczegółową weryfikację złożonego zezwolenia w zakresie terminu obowiązywania 
zezwolenia jak również obszaru na jaki został wydany.” 

 
 

 
 
W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na 
podstawie art.38 ust.4a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.     
 

 

 

 

 

 

       Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  
                                                                                                                      -/-                                       
                                                                                                                                      Jerzy Wysocki 
 

 


