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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE  

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
  

Numer ogłoszenia: 163152-2013; data zamieszczenia: 

24.04.2013 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 159640-2013 data 22.04.2013r. 

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: 3.3.1) 

W ogłoszeniu jest: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
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. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. 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 
 

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. 
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. 
 

 
Burmistrz Miasta Milanówka 

     -/- 
Jerzy Wysocki 

 


