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PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock 

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 
www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl 

 

WZP.271.107.2018       Otwock, dnia 27.11.2018 r. 
 

- wg rozdzielnika – 
(art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p.) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic, chodników, parkingów 
i przystanków na terenie Otwocka w sezonie 2018/2019. 

 

Szanowni Państwo, 

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 
roku poz. 1986) zmienia opis przedmiotu zamówienia dot. przedmiotowego postępowania 
(punkt III SIWZ) poprzez dopisanie punktu 11 o treści:  

11. Zapewnienie ciągnika z trzypunktowym zaczepem oraz podłączeniem euro do hydrauliki  
na potrzeby obsługi lodowiska miejskiego w wymiarze 2 godzin (dwukrotnie w ciągu doby, 
po jednej godzinie) mogącego obsługiwać urządzenia do 4 ton. 

a)      Rozliczenie prac stanowiących w pkt 1 będzie następowało w oparciu o ustaloną z 
Wykonawcą cenę ryczałtową za jeden cykl pracy ciągnika (dwukrotnie w ciągu 
doby, po jednej godzinie). 

b)     Wynagrodzenie jakie otrzyma Wykonawca za realizację prac będzie iloczynem ceny 
ofertowej i rzeczywistej ilości prac (dób lub cykli pracy ciągnika), podczas których 
będą prowadzone prace rozliczane w skali miesiąca. 

 

2. Ponadto modyfikacji ulega punkt IV SIWZ – termin wykonania zamówienia: 

Z treści obecnej: 

Od 5.12.2018 r. do 31.03.2019 r., 
 

Na następującą:  

Od dnia podpisania umowy do 31.03.2019 r., 
 

3. Modyfikacji ulega również § 1 umowy załączonej do SIWZ, poprzez dopisanie do niego 
punktu 6 o treści: 

6. Zapewnienie ciągnika z trzypunktowym zaczepem oraz podłączeniem euro do hydrauliki  
na potrzeby obsługi lodowiska miejskiego w wymiarze 2 godzin (dwukrotnie w ciągu 
doby, po jednej godzinie) mogącego obsługiwać urządzenia do 4 ton. 

a) Rozliczenie prac stanowiących w pkt 1 będzie następowało w oparciu o 
ustaloną z Wykonawcą cenę ryczałtową za jeden cykl pracy ciągnika 
(dwukrotnie w ciągu doby, po jednej godzinie). 
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b) Wynagrodzenie jakie otrzyma Wykonawca za realizację prac będzie iloczynem 
ceny ofertowej i rzeczywistej ilości prac (dób lub cykli pracy ciągnika), 
podczas których będą prowadzone prace rozliczane w skali miesiąca. 

 

oraz § 1 umowy załączonej do SIWZ, poprzez dopisanie do niego dodatkowego punktu, 
pomiędzy punkty 3 i 4 (nowy punkt 4), o treści: 

  

4. Rozliczenie  prac  wymienionych  w § 1 ust. 6) będzie następowało w   oparciu   o 
ustaloną z  Wykonawcą  cenę  ryczałtową  za  jeden  cykl  pracy  ciągnika   
(dwukrotnie  w  ciągu  doby 
po  jednej  godzinie)  ………… zł   brutto  (słownie: .…………  złotych brutto). 

 

 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza poniżej nowy, obecnie obowiązujący załącznik nr 1 do 
SIWZ – „Formularz oferty” . 

 

 

 II)  

 
Dodatkowo modyfikacji ulega termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób (punkty XI.1 i 
XI.4 SIWZ): 
 
Jest : 
 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 
05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 29.11.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 
29.11.2018 r., o godzinie 1030. 

 

Zmienia się na  : 
 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 
05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 3.12.2018 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  

4.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 
3.12.2018 r., o godzinie 1030. 

 
 
 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy p.z.p., Zamawiający przekazuje dokonaną modyfikację dotyczącą 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 
oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 
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Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Zamawiający: 

Gmina Otwock, którą reprezentuje Prezydent Miasta Otwocka, 

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. 022 779-20-01(6), fax 022 779-42-25 

 

 
Wykonawca: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

 

l.p. 

 

Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 

Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

TELEFON :                                             

FAX :                                             

EMAIL :                                             

NIP/KRS/PESEL/CEiDG : 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic, chodników, parkingów 

i przystanków na terenie Otwocka w sezonie 2018/2019. 

 

oświadczam/y, że: 

1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

2) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ 

oraz jej modyfikacji, 

4) akceptujemy bez zastrzeżeń Projekt umowy,  

5) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu ofertowym 

z ceną za realizację przedmiotu zamówienia: 

 

 

Przedmiot 

Cena netto (PLN) za jedną 

dobę 

Vat 

Cena brutto (PLN) za jedną 

dobę 

 

Prowadzenie  akcji zimowej w 

ciągu jednej  doby  
 

 

………..

% 
 

 

Jeden  cykl  pracy  ciągnika   

(dwukrotnie  w  ciągu  doby 

po  jednej  godzinie) 

 

 

………..

% 
 

a) Posiadanie certyfikatu EMAS, ISO 14001 lub równoważnego TAK / NIE * 

(* niepotrzebne skreślić) 
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b) Liczba pracowników zatrudniona na umowę o pracę: ………….. * 

(*maksymalna oceniana liczba pracowników to 20 osób) 

 

6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

7) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

8) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania 

niniejszego zamówienia, 

9) wadium w wysokości __(nie dotyczy)__ PLN, zostało wniesione w dniu......(nie dotyczy)........, w 

formie:….(nie dotyczy)..... 

10) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, 

na następujący rachunek:  …...(nie dotyczy)……; 

11) Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy również podać firmy 

podwykonawców) 

a) ..................................................................................... 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

12) załącznikami do niniejszego Formularza oferty są: 

a) ........................................................................................................................................ 

b) ........................................................................................................................................ 

c) ........................................................................................................................................ 

d) ........................................................................................................................................ 

e) ........................................................................................................................................ 

13) oferta została złożona na .............. ponumerowanych i podpisanych stronach. 

14) wykonawca należy / nie należy do żadnej*(niepotrzebne skreślić) grypy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 

1618 i 1634). 

15) wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem - _______ (wskazać TAK/NIE) (Te informacje są 
wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 
10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: 
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR- zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. 
dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)). 

16) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).) wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych 

osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca 

nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).) 

 

.................................., dnia ....................                                               ....................................................... 

(podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

 


