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Urząd Miejski w Łomiankach 
 
Referat Zamówień Publicznych 

       Łomianki, dnia 03 grudnia 2020 r.  
 
RZP. 271.36.2020           

         Wykonawcy  
 
Dotyczy: RZP.271.36.2020 „Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz  
na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym”: Część I przedmiotu zamówienia –
„Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz utrzymanie małych obiektów 
użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, tj. ławek ulicznych oraz 
koszy, w latach 2021 - 2022.” Część II  przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie czystości  
na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach w latach 2021 - 2022”  

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.1843) dokonuje zmiany 
zapisów SIWZ w poniższym zakresie. 
 
W SIWZ było: 
5.1.2.3.3 Dla Części I i II Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji 

zamówienia będzie dysponował urządzeniami:  
 samochód specjalistyczny o masie całkowitej do 3,5 t do wywozu nieczystości 

stałych – 1 sztuka 
 samochód samowyładowczy o ładowności do 3,5 t masy całkowitej – 1 sztuka 
 dmuchawa do liści – 3 sztuki 
 zamiatarka ze szczotką o niskim ciężarze dedykowana do zamiatania 

chodników – 2 sztuki 
 
W SIWZ jest: 
5.1.2.3.3 Dla Części I i II Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji 

zamówienia będzie dysponował urządzeniami:  
 samochód specjalistyczny o masie całkowitej do 3,5 t do wywozu nieczystości 

stałych – 1 sztuka 
 samochód samowyładowczy o ładowności do 3,5 t masy całkowitej – 1 sztuka 
 zamiatarka ze szczotką o niskim ciężarze dedykowana do zamiatania 

chodników – 2 sztuki 
 
W SIWZ było: 
6.1.10.1 Dla Części I Wykazu usług w którym Wykonawca wykaże: że w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 



 

 

okresowych lub ciągłych wykonał jedno zadanie polegające na  utrzymaniu 
czystości i porządku na terenach ogólnodostępnych o minimalnej wartości 200 
000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem 
dowodów określających czy ta usługa  została wykonana należycie. 

 
W SIWZ jest: 
6.1.10.1 Dla Części I Wykazu usług w którym Wykonawca wykaże: że w okresie ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych wykonał jedno zadanie polegające na  utrzymaniu 
czystości i porządku na terenach ogólnodostępnych o minimalnej wartości 300 
000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania  
i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana, z załączeniem 
dowodów określających czy ta usługa  została wykonana należycie. 

 
W SIWZ było:  
6.1.10.3 Dla Części I i II Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o podstawie do dysponowania  tymi 
zasobami w którym Wykonawca wykaże że dysponuje urządzeniami : samochód 
specjalistyczny o masie całkowitej do 3,5 t do wywozu nieczystości stałych  
– 1 sztuka, samochód samowyładowczy o ładowności do 3,5 t masy całkowitej  
– 1 sztuka, dmuchawa do liści – 3 sztuki, zamiatarka ze szczotką o niskim ciężarze 
dedykowana do zamiatania chodników – 2 sztuki. Wszystkie ww. urządzenia  
/ pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy na okres realizacji zamówienia, 
winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery 
telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne 
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. 

 
W SIWZ jest: 
6.1.10.3 Dla Części I i II Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o podstawie do dysponowania  tymi 
zasobami w którym Wykonawca wykaże że dysponuje urządzeniami : samochód 
specjalistyczny o masie całkowitej do 3,5 t do wywozu nieczystości stałych  
– 1 sztuka, samochód samowyładowczy o ładowności do 3,5 t masy całkowitej, 
zamiatarka ze szczotką o niskim ciężarze dedykowana do zamiatania chodników – 
2 sztuki. Wszystkie ww. urządzenia / pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy 
na okres realizacji zamówienia, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa 
firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone 
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do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do 
ruchu. 

 
W SIWZ było: 
11.1 Termin składania ofert upływa 30.12.2020 godz. 1000. 
11.2 O terminie złożenia Oferty decyduje data i godzina wpływu na konto ePUAP 

Zamawiającego. 
11.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 30.12.2020 r. godz. 1020 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
11.4 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

mini Portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą 
klucza prywatnego. 

11.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informację z otwarcia ofert. 

 
 
W SIWZ jest: 
 

11.1.1 Termin składania ofert upływa 04.01.2021 godz. 1000. 
11.1.2 O terminie złożenia Oferty decyduje data i godzina wpływu na konto ePUAP 

Zamawiającego. 
11.1.3 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 04.01.2021 r. godz. 1020 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Warszawskiej 71  –  pok. nr 11. 
11.1.4 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej 

na mini Portalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za 
pomocą klucza prywatnego. 

11.1.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informację z otwarcia ofert. 

 
 
 
 
 
Niniejsze pismo  należy traktować jako  integralną część SIWZ. 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Aneta Witkowska/Tomasz Baran 
Referat Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 888 98 43  
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