
 

 

 

 

ZOM-NZP.241.13.2020.MTR 

ZOM/KP/8/20 

1644              Warszawa, dnia 24 sierpnia 2020 r. 

   

 

 

 

       WYKONAWCY 

 

 

dot. przetargu nieograniczonego ZOM/KP/8/20 na „Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni 

ulic m. st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2021-2024” 

 
Zamawiający -Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, Ŝe wpłynęło pytanie dot. treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytanie 

Prosimy o dodanie do kryterium oceny ofert poniŜszego zapisu i nadanie odpowiedniej liczby punktów, tak jak                    
w pozostałym wymaganym sprzęcie: 
2) aspekt środowiskowy - K; 
a) zaoferowanie do realizacji zamówienia podwozi zamiatarek o napędzie elektrycznym i/lub zasilanych gazem 
ziemnym- K1/1 lub K1/2 (w zaleŜności od rejonu), lub spełniających normę emisji spalin EURO 6, zgodnie z pkt 
3 - tabela, kolumna nr 3 formularz ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ. 
 
W odpowiedzi Zamawiający informuje, Ŝe  podtrzymuje zapisy zawarte  w rozdz. XIII. Opis kryteriów, 
którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert. 
 
Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych koryguje 
błąd w załączniku nr   1 do SIWZ  FORMULARZ OFERTY    pkt 3 (tabela)  poprzez skreślenie                                
w kol. 3 zapisu „spełniających normę emisji spalin EURO 6 (szt.)” 
 
Zmodyfikowany  FORMULARZ OFERTY stanowi załącznik do  niniejszego pisma. 
 
zał. 1 
FORMULARZ OFERTY 
(zmodyfikowany) 



Oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/8/20                                                                         Załącznik Nr 1 do SIWZ 

(ZMODYFIKOWANY) 
 

 

FORMULARZ  OFERTY 

I. DANE WYKONAWCY: 

 

Wykonawca/Wykonawcy: ..................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Adres: .................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

REGON:……………………………………………………………………………..NIP: .............................................................. 

 

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  

e-mail:  .......................................................................................................................................................................  

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Kompleksowe mechaniczne 

oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym  i letnim w latach 2021-2024”: 

 

1. Wadium w wysokości……………………PLN(słownie:……………………..złotych), zostało wniesione  

        w dniu.........................................................,w formie: ….................................................................................... 

  Prosimy o zwrot wadium: 

a)  wniesionego w pieniądzu na  następujące konto …………........................................................................               

w Banku……………………………..………………….; 

b) wniesionego w innej formie na adres email: ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………….. ..............................................  

adres e-mail do korespondencji……………………………………………………………………................................................. . 



3. OFERUJEMY: 
 

Część            

/Rejon 

 

Cenę ofertową 

 brutto (zł) 

(zgodnie z poz. „Łącznie 

wartość prac CX*3 

sezony=cena ofertowa” 

kolumna „Wartość 

brutto”   z kosztorysu) 

Do realizacji 

zamówienia   

podwozia  zamiatarek 

Do realizacji zamówienia  

podwozia zmywarek 

Do realizacji zamówienia  podwozia 

pługoposypywarek 

Wykonanie 

kluczowych 

elementów 

zamówienia  

wyłącznie przez 

osoby 

zatrudnione na 

umowę o pracę  

 

Sprzątanie 

jezdni ulic 

w wariancie 

rozszerzonym 

 

 

 

o napędzie 

elektrycznym i/lub 

zasilanych gazem 

(szt.) 

o napędzie 

elektrycznym 

i/lub zasilanych 

gazem 

(szt.) 

spełniających  

normę emisji 

spalin   

EURO 6 

(szt.) 

o napędzie 

elektrycznym 

i/lub zasilanych 

gazem 

(szt.) 

spełniających  

normę emisji 

spalin   

EURO 6 

(szt.) 

 

LP. 1 2 3*) 4*) 5*) 6**) 7**) 

1 
Część I 

/Rejon I 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

2 
Część II 

/Rejon II 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

3 
Część III 

/Rejon III 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

4 
Część IV 

/Rejon IV 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

5 
     Część V    

/ Rejon V 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

6 
Część VI    / 

Rejon VI 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

7 
Część VII   / 

Rejon VII 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

8 
Część VIII    

/ Rejon VIII 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

9 
Część IX    / 

Rejon IX 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

10 Część X    / 

Rejon X 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 



11 Część XI    / 

Rejon XI 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

12 Część XII  / 

Rejon XII 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

13 Część XIII   

/ Rejon XIII 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

14 
Część XIV   

/ Rejon XIV 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

15 Część XV   / 

Rejon XV 
      TAK/NIE**) TAK/NIE**) 

*) niewypełnienie kolumn nr 3-5 - zostanie potraktowane, jako niezaoferowanie podwozi o napędzie elektrycznym i/lub zasilanych gazem ziemnym lub spełniających 

normy emisji spalin    EURO 6. Punkty w tych kryteriach   nie zostaną wykonawcy przyznane. 

**)  niepotrzebne skreślić; w przypadku niezaznaczenia żadnej z opcji w  kolumnach nr 6-7 -punkty w tych kryteriach nie zostaną przyznane wykonawcy. 

 

 

 

 

................................................, ......................... 20…. r.                                      ........................................................................ 

                                                     (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                          (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy 
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