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                                                    URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

Milanówek, dnia 26.11.2009 r. 
Nr sprawy: ZP.341/35/09 

                                                                                                
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 340/35/09 na wykonanie „Utrzymanie czystości i porządku 

na terenie miasta Milanówka w sezonie 2009/2010” 
 

Zamawiający Urząd Miasta Milanówka  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia  dotyczącej zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w sezonie 

2009/2010”: 

 
w SIWZ w pkt 3 „Opis przedmiotu zamówienia” Zamawiający w zakresie prac objętych 

zamówieniem podał m.in.  
 

1. utrzymanie w czystości i drożności wpustów ulicznych 
 
Zamawiający uzupełnia zapis podając szacunkową ilość wpustów ulicznych oraz określa na 
czym mają polegać prace wykonywane przez Wykonawców: 
 
W chwili obecnej na terenie miasta znajduje się około 350 szt.  wpustów ulicznych. 
Utrzymanie w czystości i drożności polegać ma na oczyszczaniu zewnętrznym kratek 
wpustowych z błota, liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń, które uniemożliwiają właściwe 
spływanie wody z dróg a w okresie zimowym z zalegającego błota pośniegowego.  Wykonawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie dopilnować właściwego odpływania wody do osadników 
w czasie opadów atmosferycznych, które przyspieszają zabrudzenia kratek. 

 
2. usuwanie odpadów z terenów ogólnodostępnych w granicach miasta                  

        Milanówka.  

 
Podane ilości szacunkowe zebranych odpadów z terenów ogólnodostępnych mogą ulec 
zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od potrzeb.  

 
Zamawiający uzupełnia zapis:  
 
Podana szacunkowa ilość może zostać zwiększona do 10%. 
 
W SIWZ w pkt. 4 „Termin wykonania zamówienia” Zamawiający określił terminy realizacji 

zamówienia m.in.  
- zimowe utrzymanie dróg w gminie  w okresie  od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r., 
- codzienna obsługa koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta w okresie  od 1 grudnia 

2009 r. do 30 listopada 2010 r., 
     - usuwanie odpadów z terenów ogólnodostępnych w granicach miasta                  
        Milanówka w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2010 r. 

 
Zamawiający w związku z przedłużającą się procedurą przetargową zmienił terminy realizacji 
zamówienia w tych zakresach na: 
 

- zimowe utrzymanie dróg w gminie  w okresie  od dnia zawarcia umowy do 31 marca  
  2010 r., 
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- codzienna obsługa koszy ulicznych ustawionych na terenie miasta w okresie od dnia 
zawarcia umowy do 30 listopada 2010 r., 

     - usuwanie odpadów z terenów ogólnodostępnych w granicach miasta                  
        Milanówka w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2010 r. 

 
w SIWZ w pkt 5 „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków” 
 
 w ppkt.2 a),b), c) Zamawiający określił wymagania dotyczące uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, Wykonawcy: 

 
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień: 
      a) Zezwolenie na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 
      b) Zezwolenie na transport odpadów, 

c) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu 
odpadów komunalnych  

 
Z powyższego zapisu Zamawiający usuwa zapisy pod lit. a) i b) natomiast zmienia zapis lit. c), 
który otrzymuje brzmienie: 
 
c) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 
wydane przez właściwy organ. 

 
W ppkt. 4 „Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu zamówienia” w ppkt a) Zamawiający podał: 
 
                 a) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia deliktowego 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności  ważną/y  na dzień składania  ofert, 
obejmującą cały okres realizacji    zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 
000,00 zł., z możliwością przedłużenia. 

 
Zamawiający zmienia powyższy zapis, który otrzymuje brzmienie: 
 

a) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia deliktowego potwierdzający, że Wykonawca jest     
     ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności     
    ważną/y na dzień składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 

 
W pkt. 6 „Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy” w ppkt. f), g), h) 

podał m.in. dokumenty jakie Wykonawca ma dołączyć do oferty: 
 

f)    Zezwolenie właściwego burmistrza, wójta lub prezydenta miasta na usuwanie i         
      unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 
g) Zezwolenie na transport odpadów (decyzja właściwego Starosty ze względu na miejsce 

siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów), 
h) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu                     
     odpadów komunalnych z miasta Milanówka – decyzja Burmistrza Miasta Milanówka 
 

Z powyższego zapisu Zamawiający usuwa zapisy pod lit. f) i g) natomiast zmienia zapis lit. h), 
który otrzymuje brzmienie: 
 
h) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 
wydane przez właściwy organ. 
 
W pkt. 15 SIWZ „Informacja o zamówieniach dodatkowych i zamówieniach uzupełniających” 

Zamawiający podał: 
 
„Na podstawie art. 67 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do udzielania zamówień dodatkowych Wykonawcy w zakresie niezbędnych dla 
prawidłowego wykonania zamówienia, których konieczność wykonania zostanie uzgodniona 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia. Ceny jednostkowe 
robót podstawowych, przedstawione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym będą miały 
zastosowanie do ewentualnych robót dodatkowych, których konieczność wykonania zostanie 
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uzgodniona. 
Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.” 

 
Zamawiający dokonał zmiany zapisu, który otrzymuje brzmienie: 
 

Na podstawie art. 67 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość do udzielania zamówień dodatkowych Wykonawcy w zakresie niezbędnym dla 
prawidłowego wykonania zamówienia, których konieczność wykonania zostanie uzgodniona 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający  nie 
przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

 
W pkt. 16 i 17 SIWZ Zamawiający podał termin składania i otwarcia ofert na 17.11.2009 rok 
 
W związku ze złożeniem protestu termin składania i otwarcia ofert został zmieniony na 
30.11.2009 rok. Miejsce składania jak i otwarcia ofert pozostało bez zmian. 
 
W związku z rozstrzygnięciem wniesionego protestu Zamawiający dokonał zmiany w zapisach w 
Specyfikacji Technicznej w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 
   
Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art.38 ust.4a ustawy 
Prawo zamówień publicznych.              
 
 
 
 
 
 

       Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  
                                                                                                     
                                                                                                                                      Jerzy Wysocki 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TOM .Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


