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Milanówek, dnia 2 grudnia 2019 r. 

 

 

Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych położonych  na terenie gminy Milanówek, znak sprawy 

ZP.271.25.TOM.2019.JS. 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) modyfikuje zapisy SIWZ  

w poniższym zakresie: 

I. w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) w sekcji III pkt 2 (na str. 5)  zawarty 

został zapis: 

Selektywnie zbierane odpady komunalne (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 

01 01, 20 01 02, 20 04 08, 20 02 01) 

otrzymuje on nowe brzmienie: 

Selektywnie zbierane odpady komunalne  (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 

01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 02 01), 

 

II. w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zapis zawarty w rozdziale V: 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 

grudnia 2020 r.  
otrzymuje nowe brzmienie: 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 

grudnia 2020 r., 

1) Na okoliczność powyższego zapis zawarty w części: 

a) nr I  SOPZ otrzymuje brzmienie: 

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie każdej ilości odpadów komunalnych  

od wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie miasta Milanówka, na których 

zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie (poddanie odzyskowi oraz 

unieszkodliwianiu) w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020r.: zgodnie 

z: Uchwałą Nr 465/XLVII/18  Rady Miasta Milanówek z dnia 10 września 2018 roku 

dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówek 

(załącznik nr 1a); Uchwałą Nr 466/XLVII/18  Rady Miasta Milanówek z dnia 10 września 

2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania   tych   odpadów,  w   zamian  za  uiszczona  opłatę za gospodarowanie 

odpadami (załącznik nr 1b). 

b) nr VII pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: 

Cykl odbierania odpadów nie może rozpocząć się później niż w pierwszym tygodniu od 

dnia zawarcia umowy. 

c) nr VIII pkt 13 otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu nieodpłatnego 

korzystania z oprogramowania do obsługi systemu rejestrującego prace pojazdów przez 

okres trwania umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować 
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oprogramowanie Zamawiającemu najpóźniej w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia 

zawarcia umowy wraz z elektronicznym planem gminy Milanówek z siecią dróg oraz trasą 

do regionalnej instalacji, natomiast sam system monitoringu powinien funkcjonować  

od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia umowy. Koszty związane z korzystaniem  

z programu będą wliczone w ofertę na świadczenie usługi w zakresie odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykonawca w wycenie powinien uwzględnić 

także wszystkie koszty związane z przeszkoleniem 2 pracowników Zamawiającego  

w zakresie obsługi programu, w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy. Program winien umożliwić Zamawiającemu pozyskanie informacji dotyczących 

pracy pojazdów w zakresie podanym powyżej oraz powinien również umożliwiać 

wizualizację pokonanych tras na planie gminy, sporządzanie raportów, określających ilość 

odcinków pokonanych na trasach przez pojazdy, czas pracy pojazdów wraz z numerem 

rejestracyjnym w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i rocznym. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu raportu z systemu GPS 

dokumentującego świadczenie usługi odbioru odpadów od momentu rozpoczęcia  

do momentu rozładunku odpadów. Raport należy przekazywać w wersji papierowej  

i elektronicznej w terminie 7 dni roboczych/kalendarzowych (moment ważenia samochodu 

przed rozpoczęciem odbioru odpadów stanowi punkt początkowy trasy w raporcie systemu 

GPS). Wyposażenie pojazdów w monitoring ma służyć Zamawiającemu jako system 

kontroli realizacji zamówienia.   

2) Zmianie ulega również zapis zawarty w § 4. Wzoru umowy – zał. nr 7 do SIWZ w następujący 

sposób: 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 

2020r. 

 

III. w związku z powyższym przedłużeniu ulega termin składania ofert  do dnia 10 grudnia  

2019 r. do godz. 10:00  w konsekwencji czego zmianie ulega: 

 rozdział XV ust. 1 SIWZ:  Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale  

IX ust. 7 i X i XII ust. 6 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2019 r. do godziny 

10:00 za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP  

i udostępnionych również na miniPortalu.  

 rozdział XVII ust. 1 SIWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 r., o godzinie 14:00  

w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta Milanówka położonej w Milanówku przy  

ul. Tadeusza Kościuszki 45. 

W opisanych powyżej okolicznościach Zamawiający informuje, iż zmianie ulega również treść 

ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w tym zakresie ogłoszenie sprostowano i wysłano w dniu 

dzisiejszym do publikacji. 
 
W załączeniu: 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - skorygowany 

z up. Burmistrz Miasta Milanówka                                 

                /-/ 

           Piotr Iwicki 

       Sekretarz Miasta 


