
 

 

 

 
 

ZOM-NZP.241.13.2020.ABA 

ZOM/KP/8/20 Warszawa, dnia 25 września 2020  r. 

1900                                  

 

 

«Wykonawcy» 

«email» 

 

 

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 na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w następujący sposób: 
 
1. W rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 
„2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 
posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 
odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.) w zakresie transportu odpadów z czyszczenia 
ulic i placów (kod 20 03 03).  
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, uprawnienie o którym mowa w ust. 1 
pkt 2) powinien posiadać jeden z wykonawców, z zastrzeżeniem, że będzie on realizował prace, których dot. 
wymagane uprawnienie.” 
 
2. W rozdz. VI ust. 3 pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„1) Potwierdzenia wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach 

i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.) w zakresie transportu 
odpadów z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03) – informacja o nadaniu numeru w systemie BDO.” 
 
3. W rozdz. XII ust. 1 SIWZ zapis „Łączna wartość prac w ramach oczyszczania letniego (sprzątanie, 

zmywanie), nie może przekroczyć maksymalnie 40 % łącznej wartości prac CX dla danego rejonu” otrzymuje 
brzmienie: 

„Łączna wartość prac w ramach oczyszczania letniego (sprzątanie, zmywanie), nie może przekroczyć maksymalnie 
50 % łącznej wartości prac CX dla danego rejonu.” 
 
4. W rozdz. XII ust. 3  SIWZ skreśla się słowa: „(zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, 

powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę)” 
 

5. W Załącznikach Nr 1/I – 1/XV do SIWZ poz. „Łącznie wartość prac sprzątania i zmywania” kol. 
„Maksymalny % łącznej wartości prac (CX)” otrzymuje brzmienie: 

 
„max do 50%” 
 
6. Załącznik nr 4 do  SIWZ – Wzór umowy § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, potencjał kadrowy i techniczny 
niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, w tym wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o 
którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z poźn.zm.) 
w zakresie transportu odpadów z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03). 
 
 
 



7. Załącznik nr 4 do  SIWZ – Wzór umowy, w  § 9 skreśla się ust. 3, 4, 5. 
 

8. Załącznik nr 4 do  SIWZ – Wzór umowy tytuł § 11 otrzymuje brzmienie: 

„[Sposób realizacji zamówienia – aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia] 
Zapis w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów zamówienia 
tj.: akcji posypywania o kryptonimie ALFA, GAMMA, INTERWENCJA, wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy” 
 

9. Załącznik nr 1 do umowy część I dodaje się zapis: 

„Wykonawca zapewni środki techniczne wymienione w części II oraz organizację prac pozwalającą  
na ich realizację w wymaganych normach czasowych i standardzie. Zamawiający nie wymaga aby personel oraz 
jednostki sprzętowe przeznaczone były jedynie na potrzeby Zamawiającego. Wykonawca  
w zależności od przyjętej organizacji prac ma prawo przeznaczyć swój potencjał do wykonywania zadań na rzecz 
innych podmiotów.” 

10. Załącznik nr 1 do umowy część II ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.Informować Zamawiającego o utrudnieniach mających wpływ na realizację zleconych prac.” 
 

11. Załącznik nr 1 do umowy część II skreśla się ust. 6 
 

12. Załącznik nr 1 do umowy część III ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)W przypadku wystąpienia odpowiednich warunków atmosferycznych, sprzątanie całej szerokości jezdni ulicy, 
wraz z powierzchniami wymienionymi w części III ust. 4 pkt 3, wg tras oczyszczania letniego.  

Zamawiający zleci nie mniej niż 6 akcji sprzątania, a w przypadku wystąpienia warunków zimowych, zamiast 
sprzątania akcje zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej. Łączna wartość prac gwarantowanych w każdym 
sezonie zimowym jest nie niższa, niż równowartość 6 akcji sprzątania.” 
 

13. Załącznik nr 1 do umowy część III ust. 4 pkt 4, na końcu dodaje się zapis: 

„Zamawiający przy realizacji prac dopuszcza użycie sprzętu w postaci zamiatarek elewatorowych, ciągnionych 
np. typu BRODDWAY, holowanych przez ciężarówkę.” 
 

14. Załącznik nr 3 do umowy część I ust.4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Informować Zamawiającego o utrudnieniach mających wpływ na realizację zleconych prac.” 
 

15. Załącznik nr 3 do umowy część I  skreśla się ust. 5. 
 

16. Załącznik nr 3 do umowy część III ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)Zamawiający przy realizacji prac wymienionych w części II ust. 1, 3 nie dopuszcza sprzętu w postaci zamiatarek 
elewatorowych, ciągnionych np. typu BRODDWAY, holowanych przez ciężarówkę.” 
 

17. Załącznik nr 4 do umowy ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wykonawca oznaczy jednostki sprzętowe pracujące na zlecenie Zamawiającego wg wzoru: typ pojazdu (PŁS – 
pługoposypywarka, PŁ – pług, ZPS – zestaw płużąco-sypiący, ZAM – zamiatarka, ZMY – zmywarka), numer 
rejestracyjny/taborowy, rejon.” 
 
18. Załącznik nr 4 do umowy ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wizualizacja w formie tabelarycznej i graficznej informacji o stanie pracy jednostek sprzętowych  
tj. pługoposypywarek – PŁS, pługów – PŁ, zestaw płużąco-sypiący – ZPS, zamiatarek – ZAM, zmywarek – ZMY 
w czasie zlecanych prac jak i archiwalnie” 
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