
 
  
 

Warszawa, dnia 17 listopada 2020 r.
  

 
dot. ogłoszenia na  „Opracowywanie i udostępnianie danych i produktów meteorologicznych oraz 
prognoz pogody” 
 

Zarząd Oczyszczania Miasta informuje, że do ogłoszenia na  „Opracowywanie i udostępnianie danych i 
produktów meteorologicznych oraz prognoz pogody” wpłynęły  następujące pytania: 

W odpowiedzi Zamawiający informuje: 

Pytanie 1: Od kiedy byłby start prognozy 5-dniowej? 
Odp.  Prognoza 5-dniowa, udostępniana będzie od pierwszego dnia obowiązywania umowy, 

a dotyczyłaby 5 kolejnych dni licząc od dnia następnego po dniu jej udostępniania.  
 
Pytanie 2: Temperatura punkty rosy – czy jest to element obligatoryjny w prognozie 5 dniowej? 

Jeśli tak to proponujemy wartość temperatury punktu rosy o określonej godzinie, np. 
12:00 UTC.  

Odp.  Temperatura punkty rosy jest elementem obligatoryjnym. Wartość temperatury 
punktu rosy określona powinna być na godz. 12.00 UTC.  

 
Pytanie 3: Jaki będzie termin wysyłki tej prognozy? Jeśli ma być wysyłana raz na dobę bez 

szczególnych preferencji ze strony Klienta, to proponujemy około godziny 14:00-15:00, 
kiedy mamy opracowaną synoptyczną prognozę średnioterminową.  

Odp.  W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje  zapis we wzorze umowy dla części II w zakresie 
§1 ust. 1 pkt 1.3 ppkt a) który otrzymuje brzmienie: 
a) „Prognozy 5-dniowe dla Warszawy aktualizowane codziennie zawierające 

informacje o : temperaturze powietrza na wysokości 2 metrów i przy gruncie - 
minimalnej i maksymalnej, temperaturze punktu rosy określonej na godz. 12:00 
UTC, zachmurzeniu, zjawiskach atmosferycznych (w tym prawdopodobieństwie 
wystąpienia opadu wraz z prognozowaną ilością i rodzajem) oraz o kierunku i 
prędkości wiatru, opracowane i udostępniane w formie tabelarycznej raz na dobę, 
przesyłane Zamawiającemu do godz. 16.00.” 

 
Pytanie 4: Pełnomocnictwo Pana Dyrektora do wglądu w zakresie jednoosobowej reprezentacji. 
Odp.  Pełnomocnictwo może zostać udostępnione do wglądu.  
 
Pytanie 5: Par. 3 ust. 6 – proponuję wprowadzić możliwość przeprowadzenia szkolenia on line. 
Odp.  Zapis wzoru umowy nie narzuca konkretnej formy szkolenia, stąd forma on-line jest 

akceptowalna 
 
Pytanie 6: Par. 5 ust. 1, ust. 2 – proponuję negocjować zmniejszenie wysokości kary do 30 zł. 
Odp.   Zapis Par. 5 ust. 1, ust. 2  pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 



 

 
 
Pytanie : Par. 5 ust. 3 – z uwagi na istniejącą pandemię, poddaję pod rozwagę możliwość 

wprowadzenia protokołu w wersji elektronicznej. 
Odp.  Wersja elektroniczna protokołu określająca zakres nieprawidłowości może zostać w 

takiej sytuacji wysłana na adres e-mail podany w §9 ust. 2 i stanowić może 
zawiadomienie Wykonawcy, o którym mowa w §5 ust. 4. 

 
Pytanie 8: Par. 5 ust. 4 – do oceny merytorycznej, czy 4 godziny to nie jest zbyt krótki termin oraz 

uwaga jak w punkcie powyżej.  
Odp.                    Wykonawca jest informowany o nieprawidłowościach już w momencie ich wystąpienia. 

Okoliczności do sporządzenia protokołu kar występują po czasie 3 kolejnych godzin 
braku dostępu do produktów meteorologicznych (dot. przypadku §5 ust. 1) lub po 
upływie 24 godzin przewidzianych na uzupełnienie brakujących danych (przypadek §5 
ust. 2). W opinii Zamawiającego wymiar czasu przeznaczonego na zgłoszenie się do 
podpisania protokołu wynoszący 4 godziny jest wystarczający.  

 
Pytanie 9: Par. 6 ust. 1 pkt 4 – proponuję wykreślić (…) „i których okres trwania został 

zaakceptowany przez Zamawiającego”. A co będzie w sytuacji, gdy Zamawiający nie 
zaakceptuje terminu trwania przerwy, a jej wprowadzenie w terminie 
zaproponowanym przez Wykonawcę będzie konieczne i uzasadnione. Ewentualnie 
proponuję wprowadzić sformułowanie, że Zamawiający bez ważnych, uzasadnionych 
przyczyn nie odmówi akceptacji terminu przerwy.  

Odp.  Zamawiający zaakceptuje termin trwania przerwy jeśli będzie ona uzasadniona. 
Katalog okoliczności przerw w udostępnianiu danych i produktów meteorologicznych 
nieskutkujących karą umowną uzupełniają pozostałe punkty §6 ust. 1. Punkt 4 
pozostaje zatem bez zmian.  

 
 
Ponadto, Zamawiający modyfikuje: 
 
1) We wzorze umowy dla części II   §2 otrzymuje brzmienie:  

„§2 Umowa obowiązuje od 1 grudnia 2020 r., do 30 listopada 2021 r.” 
 
2) We wzorze umowy dla części II załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1                       

do niniejszego pisma. 
 
3) W formularzu ofertowym punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Część II – za cenę ofertową brutto .................................... .zł zgodnie z tab. 2 poz. 13 kol. e                                   
z załącznika do formularza ofertowego”.  
Zmodyfikowany formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 
 

4) W załączniku do formularza ofertowego tabela 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 
do niniejszego pisma. 

 
 
 
 
 
Zał. 3 
 
 



 

Załącznik nr 1 do pisma 
 

Zmodyfikowany załącznik nr 1 
do umowy nr …………………… 

z dn. …...………..….. 
 
 

Wykaz cen jednostkowych 
 

 
 

Zamawiający                                                                 Wykonawca  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lp. okres dostarczania 
cena z licencją  

/netto - zł/ 
stawka VAT 

/%/ 
cena z licencją  

/brutto - zł/ 

a b c d e 

1 1-31 grudnia    

2 1-31 stycznia    

3 1-28 lutego    

4 1-31 marca    

5 1-30 kwietnia    

6 1-31 maja    

7 1-30 czerwca    

8 1-31 lipca    

9 1-31 sierpnia    

10 1-30 września    

11 1-31 października    

12 1-30 listopada    

13 RAZEM (suma poz. 1÷12)     

     



 

Załącznik nr 2 do pisma 

Zmodyfikowany załącznik do ogłoszenia     

                                                                   

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 
Wykonawca:.….……………………………..……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………………………………… 

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

tel. ……………………..…………. e-mail ……………………………………………………. 

 
W  odpowiedzi na OGŁOSZENIE z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych na opracowywanie i dostarczanie informacji 
meteorologicznych   
 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1. Część I – za cenę ofertową brutto…………………………………zł 
zgodnie z tab. 1 poz. 8 kol. e  z załącznika do formularza ofertowego 

2. Część II – za cenę ofertową brutto ……………………………… .zł 
zgodnie z tab. 2 poz. 13 kol. e  z  załącznika  do formularza ofertowego 

 

Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy.  
 
 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:  
   
1) kosztorys – tabela 1 dla cz. I i/lub tabela 2 dla cz. II (w zależności od części na którą składana jest oferta) 

 
 
 
 
 
 
…………………….,  ……………… 20……r.                           ………………………………………… 
 (miejscowość)  (data)         (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 3 do pisma 
 

 

Zmodyfikowany załącznik 
do formularza ofertowego

L.p. okres dostarczania
cena netto  z licencją

[zł]
stawka 

VAT
cena brutto z licencją

[zł] 
a b c d e

1 1-31 grudnia 23%

2 1-31 stycznia 23%

3 1-28 lutego 23%

4 1-31 marca 23%

5 1-15 kwietnia 23%

6 15-31 października 23%

7 1-30 listopada 23%

8 RAZEM poz. 1÷7

L.p. Okres dostarczania Cena netto z licencją
[zł]

Stawka
VAT 

Cena brutto z licencją
[zł]

a b c d e

1 1-31 grudnia 23%

2 1-31 stycznia 23%

3 1-28 lutego 23%

4 1-31 marca 23%

5 1-30 kwietnia 23%

6 1-31 maja 23%

7 1-30 czerwca 23%

8 1-31 lipca 23%

9 1-31 sierpnia 23%

10 1-30 września 23%

11 1-31 października 23%

12 1-30 listopada 23%

13 RAZEM poz. 1÷12

………………………………. ……………………………
Miejscowość Data

Tab. 1:    część I - opracowywanie i udostępnianie danych i produktów meteorologicznych 

Tab. 2:  cześć II - opracowywanie i udostępnianie prognoz pogody i produktów meteorologicznych 

Kosztorys

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
……………………………………….………………….


