
 

 
 

ZOM-NZP.241.30.2021.ABA 

ZOM/KP/26/21 

3967              Warszawa, dnia 22 grudnia 2021 r. 

   

 

 

WYKONAWCA 

 

 

dot. postępowania ZOM/KP/26/21 na Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic  
m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2022-2026.  
 
 
Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że:  
 

I. W załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy wprowadza następujące zmiany: 
 
1) W §3 skreśla się ust. 9 i ust. 11. 

 

2) W §6 ust. 7 pkt 3 skreśla się literę b). 

 

3) W §7 ust. 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) 10 000 zł – w odniesieniu do każdej brakującej jednostki sprzętowej, o której mowa w § 6 
ust.  7 pkt 3 lit. c)” 

 
4) W §7 ust. 15 otrzymuje nowe brzmienie: 

„15. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczanych w ramach umowy nie przekroczy 
20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto.” 
 

5) W §7 po ust. 15 dodaje się ust. 16 w brzmieniu: 

„16. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający oświadcza, że kary umowne określone w ust. 1-

12 nie przewidują rozszerzonej odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie.” 

 

6) W załączniku nr 11 do umowy (Wymagana liczba sprzętu do realizacji zamówienia) skreśla się 
tabelę III (Udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów zasilanych gazem ziemnym). 

 
7) W załączniku nr 12 do wzoru umowy (Wykaz sprzętu) skreśla się punkt 5.  

 

II. Przedłuża termin składania ofert do dnia 14 stycznia 2022 r. do godz. 8:00, otwarcie ofert  
o godz. 08:30. 

 
W związku z powyższym, w specyfikacji warunków zamówienia: 

1. Rozdz. IX. Termin związania ofertą - otrzymuje brzmienie: 

„IX. Termin związania ofertą 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 13 maja 2022 r.” 

 
2. Rozdz. XII. Sposób oraz termin składania ofert, ust. 1 – otrzymuje brzmienie: 

„1.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. 
do godz. 8:00” 



 
 

3. Rozdz. XIII. Termin otwarcia ofert, ust. 1 – otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 8:30” 
 
 

III. Wpłynęło pytanie do SWZ: 
 

Pytanie 1  
Par. 7 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) Zał. nr 3 do SWZ (wzór umowy) – Wykonawca wskazuje, że brak ograniczenia 
sytuacji, w których może dojść do naliczenia w/w kar umownych jedynie od okoliczności zawinionych 
przez Wykonawcę (zwłoki Wykonawcy), a tym samym narażenie Wykonawcy na obciążenie karami 
umownymi za każde opóźnienie (również niezawinione) nie jest w żadnej mierze uzasadnione 
okolicznościami zamówienia, ani innymi obiektywnymi czynnikami, a tym samym stanowi naruszenie 
art. 433 PZP oraz przejaw nadużycia przez Zamawiającego pozycji dominującej przez narzucenie 
wykonawcom skrajnie niekorzystnych warunków umowy.  
Mając na uwadze powyższe, wnosimy o następującą zmianę:  
par. 7 ust. 1 pkt 1: „W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swojej zwłoki w terminach określonych w 
załączniku nr 1, 2 […]”  
par. 7 ust. 1 pkt 2: „W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, lit. a) i b) niniejszego paragrafu gdy 
Wykonawca w wyniku swojej zwłoki nie poprawi (usunie) wskazanych przez Zamawiającego 
nieprawidłowości, w ciągu 60 minut od zgłoszenia […]”  
par. 7 ust. 1 pkt 5: „W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swojej zwłoki w terminach określonych w 
załączniku nr 1, nie posypie […]” 
 
W odpowiedzi Zarząd Oczyszczania Miasta informuje, że dokonał stosownych modyfikacji (we wzorze 
umowy, w  §7 dodano ust. 16). 
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