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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 27828-2016 z dnia 2016-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek 
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi: Wypompowywania i wywozu wody oraz bieżące utrzymanie 
studzienek chłonnych i wpustów ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Milanówka. Przedmiot zamówienia 
obejmuje prace polegające na:... 
 
Termin składania ofert: 2016-02-17  

 
Numer ogłoszenia: 31882 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016 

 

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE  

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 27828 - 2016 data 09.02.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 
7583061 w. 109, fax. 022 7248039. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).  
• W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca posiada 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, do oferty należy dołączyć: a. Zezwolenie właściwego 
organu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania nieczystości płynnych; 
Zezwolenie powinno być wydane przez Organ właściwy ze względu na miejsce 
wykonywania działalności. Organem wydającym zezwolenia jest Burmistrz Miasta 
Milanówka. b. umowę bądź deklarację na odbiór nieczystości płynnych z Oczyszczalnią 
Ścieków Dokument powinien być wydany przez Oczyszczalnię, z którą Wykonawca 
współpracuje bądź będzie współpracował w zakresie zrzutów odebranych wód opadowych 
lub roztopowych. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku 
poprzez szczegółową weryfikację złożonych dokumentów w zakresie terminu 
obowiązywania zezwoleń, umowy jak również obszaru na jaki zostały wydane. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca 
spełnił..  

• W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu oceny spełnienia warunku, że 
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, do oferty należy dołączyć: a. 
Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
nieczystości płynnych; Zezwolenie powinno być wydane przez Organ właściwy ze względu 
na miejsce wykonywania działalności. Organem wydającym zezwolenia jest Burmistrz Miasta 
Milanówka. b. umowę bądź deklarację na odbiór nieczystości płynnych z Oczyszczalnią 
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Ścieków Dokument powinien być wydany przez Oczyszczalnię, z którą Wykonawca 
współpracuje bądź będzie współpracował w zakresie zrzutów odebranych wód opadowych 
lub roztopowych. c. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu odpadów. -Zezwolenia na transport wydane na podstawie wcześniejszych 
przepisów zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu 
upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów gospodarujących 
odpadami prowadzonego przez marszałka województwa lub z dniem uzyskania wpisu do 
tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym; - Zezwolenie 
powinno być wydane przez Organ właściwy ze względu na miejsce siedziby lub 
zamieszkania transportującego odpady. Zamawiający będzie honorował zezwolenia 
obejmujące swoim zakresem cały kraj. d. Zezwolenie właściwego organu na 
zagospodarowanie (odzysk) odpadów ze studzienek chłonnych i wpustów ulicznych. 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez 
szczegółową weryfikację złożonych dokumentów w zakresie terminu obowiązywania 
zezwoleń, umowy jak również obszaru na jaki zostały wydane. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił..  

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).  
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 17.02.2016 godzina 12:15, miejsce: w Sekretariacie Zamawiającego 
tj. Urząd Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro..  

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 22.02.2016 godzina 12:15, miejsce: w Sekretariacie Zamawiającego 
tj. Urząd Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro..  

II.2) Tekst, który należy dodać: 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.1).  
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: c. Zezwolenie właściwego organu na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów; - Zezwolenia na transport wydane 
na podstawie wcześniejszych przepisów zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, 
nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru 
podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa lub z 
dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie 
wcześniejszym; - Zezwolenie powinno być wydane przez Organ właściwy ze względu na 
miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. - Zamawiający będzie 
honorował zezwolenia obejmujące swoim zakresem cały kraj. d. Zezwolenie właściwego 
organu na zagospodarowanie (odzysk) odpadów ze studzienek chłonnych i wpustów 
ulicznych.  

 
 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

     /-/ 

Wiesława Kwiatkowska 

 


