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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 załączniku nr 1 do 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”: 
 

1. w ST w pkt 3 „Zakres robót objętych ST” Zamawiający w zakresie prac objętych 
zamówieniem podał 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., 
- 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. 
 
Pozostałe zapisy powyższego punktu pozostają bez zmian 
 

2. w ST w pkt 5 „Utrzymanie nawierzchni dróg, ulic, chodników i skwerów w okresie 
zimowym 2009/2010” 

  
ppkt. 5.1.5.  

„Posypywanie mechaniczne jezdni i chodników, kładek piaskiem lub piaskiem z solą będą 
prowadzone celem nadania szorstkości jezdni oraz usunięcia gołoledzi i zlodowaceń zgodnie z 
Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia  07.10.2002r. w sprawie rodzajów środków 
chemicznych oraz warunków ich stosowania na ulicach, placach i drogach publicznych do  
posypywania ciągów pieszych na trasie do obiektów użyteczności publicznej oraz na 
skrzyżowaniu ciągów jezdnych”. 

 
Otrzymuje brzmienie: 
 

Posypywanie mechaniczne jezdni i chodników, kładek piaskiem lub piaskiem z solą będą 
prowadzone celem nadania szorstkości jezdni oraz usunięcia gołoledzi i zlodowaceń zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków 
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 
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 ppkt. 5.3.11 

 „W przypadku utrzymujących się warunków zimowych uniemożliwiających mechaniczne i 
ręczne pozimowe oczyszczanie jezdni trwających do dnia 31.03.2010roku, Zamawiający 
przewiduje oczyszczenie pozimowe ulic w okresie 1 tygodnia od dnia nastania warunków 
pogodowych umożliwiających oczyszczanie mechaniczne lub ręczne jezdni.” 
 

 Otrzymuje brzmienie: 
 

W przypadku utrzymujących się warunków zimowych uniemożliwiających mechaniczne i 
ręczne pozimowe oczyszczanie jezdni trwających do dnia 31.03.2010roku, Zamawiający 
przewiduje oczyszczenie pozimowe ulic w jak najkrótszym czasie (do 3 tygodni) od dnia 
nastania warunków pogodowych umożliwiających oczyszczanie mechaniczne lub ręczne jezdni. 

 
 
3. W ST pkt. 6 „Utrzymanie nawierzchni dróg, ulic, chodników i skwerów w okresie od 1 

kwietnia 2010 r. do 30 listopada 2010 r.”. 
 

W miejsce ppkt. 6.1.7 wprowadza się zapis z ppkt 6.1.9:  
  
Sprzątanie zgrubne poprzez usuwanie odpadów komunalnych najczęściej papieru, tworzyw 
sztucznych, szkła, worków z liśćmi lub śmieciami, pozostawionymi przez nieznanego sprawcę, 
nagromadzonych w pasach drogowych, chodnikach, ścieżkach rowerowych, rabatach, gazonach 
i na trawnikach przyulicznych, rowach przydrożnych czy na drogach gruntowych z 
jednoczesnym, bieżącym wywiezieniem 
 

Pkt. 6.1.9 zostaje usunięty 
 

ppkt 6.1.12  

„W okresie jesiennym wygrabianie liści z trawników i innych terenów zielonych wskazanych 
przez Zamawiającego oraz ich jednoczesny, bieżący  wywóz.” 
 

 Powyższy punkt zostaje usunięty ze Specyfikacji Technicznej  
 

4. W ST pkt 13 „Uwagi ogólne”  
 

ppkt 13.8  

„Wykonawca, który będzie realizował przedmiot umowy zobowiązany jest przedstawić do 
wglądu Zamawiającemu aktualną umowę ze składowiskiem odpadów na przyjmowanie stałych 
odpadów komunalnych najpóźniej do dnia podpisania umowy z Zamawiającym” 
 

Zostaje usunięty ze ST. 
 
 
 
 

       Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  
                                                                                                     
                                                                                                                                      Jerzy Wysocki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: Emilia Misiak 


