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WYKONAWCA 

 

 

dot. postępowania ZOM/KP/24/21 na „Opróżnianie recyklomatów na terenie m.st. Warszawy” 

 
Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że zmienia specyfikację warunków zamówienia:  
 

 

1. Pkt 3.4 Załącznika nr 2 do wzoru umowy otrzymuje brzmienie : 

 

„3.4. Prace przeglądu eksploatacyjnego recyklomatów obejmują: 

• umycie obudowy recyklomatu oraz ekranu dotykowego za pomocą wilgotnej szmatki    

nasączonej np. środkiem do czyszczenia szkła, 

• usunięcie (nie powodując uszkodzenia powierzchni lakierniczej oraz naklejonych na  

obudowę reklam partnerów) z obudowy recyklomatu  graffiti, naklejek, ulotek, itp., 

• sprawdzenie stanu mechanicznego zamków i rygli drzwi, 

• sprawdzenie działania klapy wrzutni oraz posmarowanie prowadnic klapy preparatem o niskim 

współczynniku tarcia, 

• wyczyszczenie zsuwni w module rozpoznawania (należy wyczyścić płytę plexi po lewej i prawej stronie) 

za pomocą wilgotnej szmatki nasączonej np. środkiem do czyszczenia szkła, 

• posmarowanie zsuwni w module rozpoznawania  preparatem o niskim współczynniku tarcia, 

• wyczyszczenie zsuwni w kompaktorze za pomocą miotły lub szczotki z długim uchwytem, 

• sprawdzenie czy wszystkie bezpieczniki w skrzynce elektrycznej są w pozycji „włączony”, 

• sprawdzenie stanu technicznego wózka pojemników na odpady oraz prawidłowego zamontowania 

worków na odpady, 

• wyczyszczenie kanału/rynny modułu rozpoznawania za pomocą nieagresywnego środka czyszczącego. 

 

Przeglądy eksploatacyjne recyklomatów należy wykonywać 2 razy w tygodniu  (poniedziałek i czwartek) 

podczas pierwszego opróżniania. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności zmiany umowy, 

do zmian dni przeglądów eksploatacyjnych. Zmiany będą wprowadzane po konsultacji z Wykonawcą, w 

terminie min. 48h przed datą obowiązywania. 

 

Z każdego przeglądu eksploatacyjnego Wykonawca sporządzi protokół (załącznik nr 5 do umowy) i 

dokumentację fotograficzną (min. 4 zdjęcia do każdego recyklomatu przedstawiającego front 

urządzenia i jego wnętrze, o rozdzielczości min 1920x1280, oznaczone datą i godziną wykonania, a 

pojemność pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5 Mb), a następnie nie później niż w dniu 

następnym od dnia wykonania przeglądu prześle Zamawiającemu skan protokołu w wersji 

elektronicznej na adres e-mail: eksploatacja@zom.waw.pl i udostępni dokumentację fotograficzną w 

formie cyfrowej na serwer FTP wskazany przez Zamawiającego.” 

 

2. Pkt 3.5 załącznika nr 2 do wzoru umowy  otrzymuje brzmienie: 

 

„3.5. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia. 

W przypadku stwierdzenia podczas opróżniania lub przeglądów recyklomatów: 

a) braku możliwości opróżnienia lub wykonania przeglądu recyklomatów z uwagi na brak dostępu 

(zastawienie, wygrodzenie terenu itp.),  

b) uszkodzenia urządzenia, niewłaściwego funkcjonowania, 



 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego emailem lub 

faxem z podaniem:  

- lokalizacji,  

- godziny stwierdzeni zdarzenia,  

- rodzaju nieprawidłowości, 

-  wyświetlanego komunikatu - jeśli dostęp do  recyklomatu nie jest ograniczony, 

-  statusu recyklomatu w aplikacji ECO-Portfel tj. obecności na mapie recyklomatów i aktualnego poziomu 

napełnienia: od koloru niebieskiego (pustego) przez zielony, pomarańczowy do czerwonego (zapełniony) i 

naliczania punktów - jeśli aplikacja i recyklomat działają i dostęp do  recyklomatu nie jest ograniczony/. 

 

Ponadto Wykonawca powinien przesłać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną (zdjęcia o 

rozdzielczości min 1920x1280, oznaczone datą i godziną wykonania, a pojemność pojedynczego pliku nie 

może przekroczyć 5 Mb, udostępnione w formie cyfrowej na serwer FTP wskazany przez Zamawiającego.)” 

 

3. § 3 ust. 5 lit e) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„e) zmiany godzin, na które przypada zakończenie prac związanych z opróżnieniami i wykonywaniem 

przeglądów eksploatacyjnych. Zmiany będą wprowadzane po konsultacji z Wykonawcą, w terminie 

min. 48h przed datą obowiązywania.” 
 

4. Pkt 3.2 załącznika nr 2 do wzoru umowy  otrzymuje brzmienie: 

 

„3.2. Prace przygotowawcze 

Zamawiający po podpisaniu umowy, lecz nie wcześniej niż 29 listopada 2021 roku protokołem przekaże 

Wykonawcy klucze do recyklomatów. Recyklomaty są podłączone do Motywacyjnego Systemu Gospodarki 

Odpadami (MSGO) i aplikacji mobilnej ECO Portfel dla użytkowników. Wykonawca zobowiązany jest do 

posiadania darmowej aplikacji mobilnej „ECO-Portfel” (dostępnej w Google Play i App Store) i sprawdzania: 

- obecności recyklomatów na mapie Warszawy,  

- poziomów napełnienia maszyn, 

- naliczania na konto użytkownika tzw. ECO-punktów za kontrolny zwrot jednego opakowania, mającego na 

celu sprawdzenie poprawności działania recyklomatu po wykonaniu opróżnienia  

i serwisu eksploatacyjnego”. 

 

W dniach 2 i 6 grudnia 2021 roku przeprowadzony zostanie instruktaż obsługi recyklomatu, aplikacji ECO-

Portfel oraz przeglądu eksploatacyjnego recyklomatu. 

W terminie do 2 grudnia 2021 roku Wykonawcy przekazane zostaną dane niezbędne do umieszczania 

dokumentacji zdjęciowej na serwerze FTP Zamawiającego” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


		2021-10-26T13:48:02+0200
	ROBERT SZYMAŃSKI




