
 

 

 

 
 

ZOM-NZP.241.20.2021.MTR 
ZOM/KP/14/20 Warszawa, dnia 19  stycznia 2021  r. 
104              
                     

«Nazwa_firma_i_adres_wykonawcy» 
«email» 

 

dot. przetargu nieograniczonego ZOM/KP/14/20 na „Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m.st. Warszawy” 

 
Zarząd Oczyszczania Miasta na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 
 
1. Rozdział  IV SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„IV. Termin wykonania zamówienia 
  Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 01 kwietnia 2021 r.   
od godz. 00:00  do 30 listopada 2024 r.” 
 

2. W rozdziale  VIII SIWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 000,00 zł”. 
 

3. W rozdziale  XI SIWZ - pkt 1 i 2  otrzymują brzmienie:  
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP  

do dnia 04 lutego 2021 r.,  do godziny 9.00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego – pok. 106, w dniu  04  lutego  2021 r.,  o godzinie 

10:00. 
 

4. Kosztorys - załącznik nr 1a do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma. 
 

5. We wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ: 
1. W § 2  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Wykonawca będzie realizował prace określone w umowie począwszy od dnia zawarcia umowy,                     
lecz nie wcześniej niż, od 01 kwietnia 2021 r. od godz. 00:00 do 30 listopada 2024 r.” 
 

2. W  § 2 w pkcie 2. lit. a)  otrzymuje brzmienie:  
    „a) Sezon zimowy - od 01 listopada do 31 marca każdego kolejnego roku realizacji umowy.” 

 
3. W § 5  w pkcie 2. lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) wynagrodzenie ryczałtowe w sezonie zimowym w wysokości: ………………… zł brutto (słownie: 
złotych ………………………………,…./100) za jeden miesiąc realizacji umowy w okresie od 01 listopada 
do 31 marca każdego kolejnego roku realizacji umowy”. 
 

6. W załączniku  nr 1  do wzoru umowy  w części II ust. 4 pkt 4.1 ppkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie: 
„a) Sorbent: 

- Sorbent uniwersalny z przeznaczeniem do cieczy ropopochodnych i płynów technicznych                                        
z pojazdów mechanicznych; 

- Minimalna chłonność 100 % ;  
- Granulowany przy wielkości ziarna od 0,4 mm do 0,8 mm ;  
- Ciężar nasypowy gwarantujący odporność na podmuchy wiatru „nie pylący”;  
- Antypoślizgowy, niewchłaniający wody;  
- Niepalny oraz nie reagujący z pochłanianymi cieczami ;  
- Nasączony zachowujący swoje właściwości fizyczne, nie oddający pochłoniętej cieczy.” 

 

Załącznik: 
zmodyfikowany  zał. nr 1a do SIWZ  - kosztorys 

 



ZOM/KP/14/20

Lp. Rodzaj wynagrodzenia
Ryczałt/ cena 
jednostkowa 
bez VAT (zł)

jednostka
liczba 

jednostek
wartość bez VAT (zł)

stawka 
VAT (%)

wartość z VAT (zł)
*Maxymalny  

% łacznej 
wartości

a b c d e f = (c*e) g h i

1.
Ryczałt za 1 miesiąc realizacji 
umowy sezon letni**

miesiąc 28 8%

2.
Ryczałt za 1 miesiąc realizacji 
umowy sezon zimowy**

miesiąc 16 8%

3. 75** %

4.
Usuwanie skutków zdarzeń w 
pasie drogowym

zdarzenie 28 000 8% 42%

5.
Oczyszczanie tras wskazanych 
przez Zamawiającego.

km 22 000 8% 6%

6
Usuwanie skutków zdarzeń w 
pasie drogowym  przy użyciu 
sprzętu specjalnego 

godz. 2 450 8% 8%

7.

*Procent w jakim  wartość z VAT danego rodzaju wynagrodzenia musi zawierać się w  cenie oferty.

** Suma wartości z VAT pozycji 1 i 2  w kolumnie h nie może przekroczyć procentu okreslonego w kolumnie i.

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

                                                                          

**Suma wartości ryczałtu (poz. 1-2) z VAT (zł)

Cena oferty BRUTTO (Suma poz. 3-6 z kolumny h)

(podpis uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy 

Kosztorys 

Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ
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