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Dotyczy: postEpowania prowadzole-go-w trybie przelargu nieograniczonego na:

czyszczenie drogowych obiekl6w 
' inzynierskich i ekran6w akustl'cznych

zlJkalizowanych na terenie rr'st' Warszawy'

il;;os;9p;*uniu zDMtUMtDZPl7slPN t 64t te'

Miasto Stoleczne warszawa - zatz4d nrog \rjgjskich 
zgodnie z att' 38 ust' 4 ustawy

z dnia29 stycznia2Og4 roku prawo rombwienlublicznycn(Pt.rJ.22019 r' poz' 1843)

zmienia treSc specyfikacji istotnych *u*nko* zamowienia w nastEpujqcy spos6b:

1) w punkcie 4.21. STWIOP

zanriast: . t^: r^ ^rLi^rrr 7r ; r 
"

,'InfornracjEowykonanirrtrslugiiprzedstawierriejejdoodbioruZamarvtalqcemu,
o ktorym mowa * ooi i1q.,4.15.,4.16.,4.17.,4.18 Wykonawca bEdzie ptzekazywal drog4

elektroniczn4 na adres e_mail przedstawiciera zamawraiqcego, wskazany

w umowie. dolqczaj4cdokumentacjg fotogra frcznq(w tym zdjEcie pogl4dowe potrvierdzaj4ce

zrealizowanie zgloszenia). zu owiaj4cy dokona odbioru (przegl4du

wterenie)'wtymzg|oszeniaewentualny"h..*ug,zakonczonejiprzedstawionejprzez
wykonawcq uslugi w terminie 7 dni roboc zych,hczonym od daty skuteczfiego przedstawienia

jejcloodbioru.Poclstaw4clokonaniaodbiorujestprzekazan\ezamawiai4cemuzakresu
wykonanejuslrrgi*zgodniezza|qcznikiemNr5doSTwIoP'
w przypadku prac :"glrrrony"h do odbioru, w stosunku do kt6rych w oparciu o wykonany

przeglqdwterenie,zamawtaiqcystwierdzin\ezgodnosizwymogamiumownymi'wtym
przedewszystkimdot.jakoScilvykonanychplac(np'nienalezyte,r{edokladne
umycie/zab e,zpieczen\e obiektu, b4dz jego czgsci, brak naprawy powlok malarskich

uszkodzonych w wyniku wykonanych lrz", wykonawcQ prac' zastosowanie srodk6w

chemicznychuszkadzaj4cychpowlokinralarskie,Zastosowaniesroclkowdousuwaniagraffiti,
mycia obiektow nieuzgoclnionyciy z zanrawrai4cyrn), sytuacja ta bEclzie traktowana jako

niedotrzymanie terminu zakoticzenia wykonania danej uslugi' na podstawie czego

ZamawtajqcybEdziemoglnaltczy(Wykonawcykaryumowne'zgodnieZumow4.
W sytuacji uzasadnionej, na pisemny wniosek Wykonawcy (ptzekazany drog4 elektroniczn4)'

zlo,Zony przeci terminem rczpoczqcia lub zakonczenra uslugi' Zamawiaiqcy mqZe wskazad

Wykonawcynowytelminrozpoczqoia,.b4dLostatecznegozakohczeniapracy,wtym
mo2liwo6cdokonaniapoprawkowegomycia/czyszczeni'alzabezpieczaniaobiektu''l''



wpisuje siq.

"4'2f infoflnacJg o wykonaniu uslugi i przedstawienie je.j do odbioru zamawiaj4celn,,o kt6rej mowa w pkt 4.r4.,4.r5.,4.r6.,4.r7.,4.1g wykonawca bEdzie przekazywal drogqelektroniczn4 na adres e-rnail przeclstawiciela Zarnawiaj4ccgo, wskaza'y ; ;.;;*dol4czai4c dokumentacjg fotograficzn4 (w tym zdjgcie pogl4dowe potwierdzai4cezrealizowanie zgloszenia). zamawiaj4cy dokona odbioru (przegl4du w terenie), w tymzghoszenia ewentualnych uwag, zakonczonei i przedstawionej przez wykonawca uslugiw terminie 7 dni roboczych, liczonym od daty skutecznego przcdstawienia jej do odbioru.Podstaw4 'dokonania odbioru jest przeka zanie T,amawiai4cemr.r zakr-esu wykonanej uslugizgodnie z zal4cznlkiern Nr 5 do STWIOp.

4'21'l' w ptzypadku prac zgloszonych do oclbiorll, w stosunku do kt6rych w oparciuo wykonany ptzeglEd w ter'enie, zanawiaj4cy stwiercl zi brak ich wykonania lub istotn4niezgodnosi z wyrltogami umownymi, w tym wykonanie ich bez zachowania wymogunale2ytei starannosci, w szczeg6l'osci zabezpieczenie obiektu powlokami antygraffitiniezgodnie z wymogami karty techniczne.j, w tym nieclostosor.vanie ilosci powlok dochlonnosci powierzchni na kt6r4 jest naklaclana, pominiqcie jakiejkolwiek czEscizabezpiecf'anej powierzchni, pozostawienie na czyszczonych powierzchniach chemii dousuwania. graffiti, sytuac.ia ta bgclzie traktowana jako niedotrzymanie terminu zakoficzenia
wykonanitr' danej uslugi, na po<lstawic czego zantawiaj4cy naliczy wykonawcy karyLlmowrie, zgodnie z umow4 (na podstawie $ g ust. 2 pkt 4-6 u'rowy).

4'21'2' w przypadku stwierdzeniaw trakcie przegl4du w telenie, ze prace zostalywykonane,jednak zostaly stwierdzone nieistotnc nieprawidlowosci w pracerch zgloszonych do odbioru,w szczeg6lnosci polegaiqce na 
'iecrokrad'y'r wykonaniu prac,w tynr pominigcie w trakcie mycia niewielkiej czgsci czyszczonej powierzchni (co jest

nieakceptowalne w ptzypadku nakladania powlok antyglaffiti), pozostawienie na niewielkiejpowierzchni zaciek6w, kreju, etc., zamawia.f4cy dokona odbioru, wskazuj4c wyko'awcy
nieprawidlowosci wymagajqce poprawy, wyznaczaj4c jednoczejnie odpowiedni termin,
uzasadtriony okolicznosciami i technologi4 prac koniecznych do wykonania, nie dtuzszy niz 3dni' chyba 2e zachodzE szczegolne' wyj4tkowe okolicznosci przemawiaj4ce z,a wznaczeniemdlu2szego terminu' Po usunigciu przedmiotowych nieprawidlowosci (w caiosci), wykonawcazglosi je do obioru' w p'zypadku niedotrzyma'ia terminu \,vyznaczonego przez
zamawialEcego lub stwierdzenia w trakcie oclbioru, ze kt6rakolwiek z nieprawidlowosci niezostala usunigta w nale2yty spos6b, zanawiailcy naliczy wykonawcy kary Lulrowne, zgodnie
z umow4 (na podstawie $ 9 ust. 2 pkt l l Umowy).

4'21'3' w przypadku stwierdze'ia w trakcie odbio'u uszkodzenia powlok rnalar.skichw wyniku wykonanych przez wykonawcg prac, w tym porysowanie powierz chni poprzeznieprav'idlowe usuwanie naklejek, plakat6w, zamawiaiqcy bgdzie uprawniony dowstrzynrania odbioru do czasu dokonania llapraw w spos6b uzgodniony z zamawiaj*cylx,
zgodnie z pkt 4'5 srwioP. w celu uniknigcia wqtfliwosci, zamawiaj*cy wskazuje, zew takim przypadku, wykonawcy nie bgclzie nalezne wynagroclz enie za prace w trakciekt6rych uszkodzil obiekt, do czasu jego naprawy, ptzy czymzamawiaj4cy nie bgclzie naliczal



i

kary zaopoznienie w wykonaniu prac za okres naprawy (z zasttzeaeniem $ 9 ust' 2 pkt 10

umowy)."

2) w punkcie 6.1. STWIOP

zamiast:
,,odbi5r prac odbywac sig bgdzie na podstawie podpisanychptzez Strony Protokol6w odbioru

czEscioweg o oraz Protokolu odbioru koricowego faktycznie wykonanych prac wg obmiaru

potwierdzo nego przez Zamawtajqcego. Zamawiaj4cy wystawi stosowny protok6l o kt6rym

mowa powyZej do 7 clni roboczych liczonych od daty zloaenia przez Wykonawca

prawidlowo sporz4dzonego zestawienia prac, zgodnie z zalqcznlkiem nr 3 do STWIOP wraz

z dokumentacj4 fotogr afrczn4o kt6rej mowa w pkt. 4'29. STWIOP' W przypadku'zgloszenia

uwag przez ZamawiajEcego do przedlozonego Zestawienia prac lub dokumentacji

fotograficznej Wykonawca bgdzie musiai naniesd poprawki/zloZy, wyjaSnienia w ci4gu 3 dni

rob o czych, I i czo nych o d daty zgl'o szenia rch przez Zamawiajlce go' "

wpisuie sie:

,,Odbi6r prac odbywad siQ bqdzie na podstawie podpisanychprzez Strony Protokol6w odbioru

czEscioweg o oraz Protokolr.r pdbioru kofcowego faktycznie wykonanych prac ]B ofliaru

potwierdzonego pruez zamawiaiqcego' zamawiaj4cy wystawi stosowny protok6l o kt6rym

mowa powyZej do 7 dni roboczych liczonych od daty zloaenia ptzez {ykonawca

prawidlowo sporzEdzonego zestawienia prac, zgodnie z uzgodnionym plzez strony wzofem

zestawienia lub zal4cznikiem nr 3 do sTwIoP wraz z dokumentacj4 fotografrcznq o kt6rej

mowa w pkt. 4.29. STWIOP. W przypadku zgloszenia uwag pfzez zamawiaj4cego do

przedlolonego Zestawienia prac lub dokumentacji fotograficznej wykonawca bEdzie musial

naniesi poprawki/zlo|y|wyjasnienia w ciEgu 3 dni roboczych,liczonych od daty zgloszenia

tch pr zez Zamaw i aj qc a g o . "

3) w $ 9 ust. 2 umowy w pkt 10) kropkg zastgpuje sig przecinkiem oraz dodaje sig punkt

1l il2 w brzmicniu: :;

,,1 1. op6znienie w usunigciu nieistotnych nieprawidlowoSci w pracach zgloszonych

do odbioru, w wysokoSci 300 zl za kaldy tozpoczQty dzien op62nienia, lt'cz4c od terminu

\^ryznaczonego ptzez Zamawtaiqcego zgodnie z pkt 4'21'2 STWIOP"'

12. zastosowanie srodkow chemicznych uszkadzaj4cych powloki malarskie lub zastosowanie

srodk6w do usuwania graffiti lub mycia obiektow nieuzgodnionych

zzamawiaj4cym, w wysokosci 1000 zI, zal<aZdy stwierdzony ptzypadek odrEbnie'"

4) w $ 10 umowY !

zamiasl:

,,wykonaw ca, zawrze i bqclzie kontynuowat do czasu zakohczeniateahzacii ci4a4cych na nim

zobowiqzatr umowg ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie Plowadzonej

dzialalnosci, zwiqzanei z przedmiotem niniejszego zam6wienia o wartosci sumy

ubezpieczenia nie niZszej niZ | 200 000,00 zl (slownie: jeden milion dwieScie tysigcy

zlotvch).".



wpisuje sig:

,,Wykoparvca, zawtze i bgdzie kontynuowal do czasu zakohczeniareahzacji ciq?qcychna nim
7oP2\i?z?h umowg ubezpieczenia od odpowiedzialno6ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno(oi, zwi}zanej z przedmiotem niniejszego zam6wienia o wartoSci. r,r-y
ubezpieczenia nie nizszej niz I 000 000,00 zl (slownie:Jeden milion zlotych).,,

Jednoczesnie zamawiaj4cy zmienia termin skladania i oiwarcia ofert.

Termin skladania ofert: 06.11.2019 r. godz. l0:00
Termin otwarcia ofert: 06.11.2019 r. qodz. l1:00

W zwi?zkp,zpovty2szymwrozdziale I SIWZpkt 13.1., i 15.1. otrzymuj4nowebrzmienie:
'i;'

13.1. ,,,oferty powinny byt zlozone w terminie do 06.11.2019r. do godziny 10:00
spos6b okreSlony w pkt. 8.2. SIWZ.,'

15.1. ,,otr,varcie ofert nast4pi w siedzrbie Zamawiaj4cego przy ul.Chmielnej 120,
Warszawie, w sali nr 402,w dniu 06.11.2019r., o godz. ll:00,'

W wyniku zsniany tresci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia,
Zanawiaj4cy dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4apkt2)
ustawy Prawo zamowiertpublicznych.

JednoczeSnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, ZamawiajEcy niezwlocznie po
ptzekazaniu zmiarry tresci ogloszenia o zam6wieniu Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej,
zamieszcza informacje o zmianach na stronie internetowei.

W zaLqczenir:
- zmieniony wz6r umowy
- zmieniony STWiOP


