
 

 
 

ZOM-NZP.241.24.2021.ABA 

ZOM/KP/22/21 

2588              Warszawa, 28 września 2021 r. 

  

 

WYKONAWCA 

 

 

dot. postępowania ZOM/KP/22/21 na „Opróżnianie koszy na terenie m.st. Warszawy” 

 
Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, że zmienia specyfikację warunków zamówienia:  

1. W cz. XV SWZ ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku, gdy w momencie zamknięcia aukcji będzie więcej niż jedna oferta zawierająca taką samą najniższą 

cenę będzie mieć zastosowanie art. 249 ustawy Pzp”. 

 

2. W § 3  ust. 5  pierwsze zdanie  Wzoru umowy – otrzymuje brzmienie: 

„5. Zamawiający jest uprawniony na mocy jednostronnej decyzji, z wyłączeniem lit. c), do wprowadzenia następujących 
zmian zakresu prac:” 

 
3. W § 3  ust. 5 lit. c)  Wzoru umowy – otrzymuje brzmienie: 
„ c) zwiększania, za zgodą Wykonawcy, częstotliwości oraz zmian godzin opróżniania koszy z powodu zwiększenia ruchu 
pieszych, w szczególności w miejscach imprez sportowych i kulturalnych, zgromadzeń publicznych, uroczystości 
państwowych, świąt. Zmiany będą dotyczyły każdorazowo maksymalnie 1000 sztuk koszy, a częstotliwość opróżniania 
będzie zwiększana maksymalnie do 8 razy, w przedziale godzinowym 7 – 23, na okres nie dłuższy niż 48 godzin.” 
 

4. W § 3  ust. 6 Wzoru umowy – otrzymuje brzmienie: 

„6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianach wskazanych w ust. 5 poprzez przesłanie informacji na e – mail 
wskazany w §12 umowy co najmniej 48 godzin przed wprowadzeniem zmiany. Za zgodą Wykonawcy możliwe jest 
wprowadzenie zmian w krótszym terminie.” 
 

5. W § 4 Wzoru umowy – skreśla się ust. 11. 

 

6. W załączniku nr 2 do Wzoru umowy „Wymagania jakościowe prac oraz warunki realizacji umowy” – dodaje  

się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Dane statystyczne. 

8.1. Informacja o ilości odpadów 

Rok Rejon I Rejon II Rejon III Rejon IV Rejon V Rejon VI 

2020 527,14 Mg 904,04 Mg  496,86 Mg 954,93 Mg 766,48 Mg 546,66 Mg 

2021 

(stan na dzień 31.08 ) 
342,80 Mg 622,55 Mg  248,67 Mg 754,78 Mg 570,62 Mg  364,35 Mg 

 
8.2. Informacja o wymianie wkładów. 

Zgodnie z pkt 3.4. lit d) załącznika nr 2 „Standardy jakościowe wykonywanych prac oraz warunki techniczne realizacji 
umowy” (do umów z lat 2018, 2019, 2020) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o 
braku wkładu lub jego uszkodzeniu oraz jest zobowiązany do jego uzupełnienia. Podczas realizacji umów w ww. latach 
Wykonawcy nie informowali Zamawiającego o konieczności uzupełnienia lub wymiany wkładów. 
W związku z powyższym ten obowiązek umowny zdaniem Zamawiającego nie ma istotnego wpływu na koszty 

wykonania usługi, a tym samym cenę oferty.” 
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