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

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.35.TOM.2018  

„Bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku. 
 

 

        Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej jako: ,,ustawa Pzp’’, poniżej 

przekazuje treść pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego na te pytania.  

 
Pytanie 1 

W jakim celu Zamawiający wymaga posiadania „zezwolenie na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych na terenie gminy Milanówek. Zamawiający będzie honorował zezwolenia 

obejmujące swoim zakresem cały kraj. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca 

realizując przedmiot zamówienia będzie musiał posiadać wszystkie stosowne wpisy i zezwolenia 

niezbędne do wykonywania umowy. Zarówno w SIWZ, wzorze umowy oraz OPZ, nie ma mowy 

o opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub odbieraniu nieczystości ciekłych. Do czyszczenia 

kanalizacji, studzienek oraz separatorów takie zezwolenie nie jest potrzebne. 

 

Odpowiedź  
 

Po zmianach w ustawie o odpadach obecnie Wykonawca powinien być wpisany do BDO (Bazy 

danych o odpadach). 

Pytanie 2 

Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga posiadania :„aktualne zezwolenie na wytwarzanie 

odpadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji (kod 20 03 06 – odpady ze studzienek 

kanalizacyjnych i kod 13 05 08-odpady z separatorów)” 

ZP.271.1.35.TOM.2018. 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie nw. zamówienia 
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Pragnę zaznaczyć iż :Zgodnie z Art. 45. 1. Ustawy o odpadach, z obowiązku uzyskania 

odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów 

zwalnia się: 10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich 

wytworzenia; oraz: Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

32) wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub 

bytowanie powoduje powstawanie odpadów ,wytwórcą odpadów powstających w wyniku 

świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub 

urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że 

umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

 

Odpowiedź  

 

Po zmianach w ustawie o odpadach obecnie Wykonawca powinien być wpisany do BDO (Bazy 

danych o odpadach) 

Pytanie 3 

Proszę o podanie typu, pojemności separatora substancji ropopochodnych, oraz terminu jego 

ostatniego czyszczenia. 

 

Odpowiedź  

 

Separator koalescencyjny UGOS typ SEKOT – B NG20 o pojemności 4000 l, ostanie 

czyszczenie separatora to 30 listopad 2018 r. 

 

 

      Z poważaniem 

                                                                                Przewodniczący Komicji Przetargowej                                                                                                                                  

                                                                                                           /-/ 
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