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Pan Adam Szulc
Szulc Efekt sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
04-05 1 Warszawa

Dotyczy odnowiedzi na zlożoną petycję z dnia 31 maja 2019 roku.
Szanowny Panie,
Zgodnie z zapisami art.10 ustawa z dnia li lipca 2014 o petycjach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Wójt
Gminy Budzyń udziela Wnioskodawcy następującej odpowiedzi na zlożoną petycję:
Gnilna Budzyń jest w posiadaniu informacji odnośnie rodzaju oraz ilości pojazdów jakie
posiada firma, która wygrała przetarg na „.Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i
odpadów ulegających biodegradacji oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnych
zbieranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń” w roku 2019.
Natomiast nie posiada in[ormacji o roku produkcji pojazdów, dcm- dopuszczalna masa calkowita.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia II stycznia 2013 w sprawie szczególowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
poz.122)

firma oświadczyła,

że spełnia

niezbędne wymagania określone w

( Dz.U. z 2013
postępowaniu

przetargowym. Kolejne postępowanie przetargowe dotyczące odpadów, planowane jest na II kwartał
202 Iroku.
Osobami zajmującymi się zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest

( p.blazeiczykdbudzyn.pI, tel 67 2843-201 wew.121), gospodarki odpadami jest
Renata Ciesiółka ( r.ciesiotka(budzyn.pI, 672843-201 wew.1 20 ).
Paulina Blażejczyk

Jednocześnie informuję, iż Gmina Budzyń nie posiada własnego parku maszynowego i na
chwilę obecną nie planuje jego utworzenia.
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Załączniki
1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, z którym Gmina podpisała umowę.

Otrzymuja:
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Załącznik Nr 8
Do Zamawiającego:
Gmina Budzyń
reprezentowana przez Marcina Sokołowskiego
Wójta Gminy Budzyń
ok Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
-

Przedmiot zamówienia:
Odbiór, transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających
biodegradacji oraz odbiór, transport I zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń

Postępowanie opublikowano:
W Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) Nr 549965-N-2019 w dniu 21.05.2019r.
Na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.budzyn.pI, (Przetargi/Ogłoszenie)
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Wykonawca :
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(Nazwa adre5 wykonawcy)

Wykaz
narzędzi, wyposSżenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia

Lp

Nazwa, opis narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt. 2) lit. b) SIWZ
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(podpis i pSzęć osoby upoważnionej)

