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Dotyczy : po stgpowan ia pr ow adzone go w trybie pr zetar gu nieo graniczone go na :

,,Usuwanie pojazddw z drdg letqcych na terenie m- st l;l/arszawy w trybie arL 50a i t30a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Pruwo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz II0),
dalei [PrdJ, usuwanie lub kierowanie na parking strze|ony pojazddw w przypodku
stwierdzenia naruszenia obowiqzkdw lub warunkdw przewozu drogowego w przypadkach
okreilonych w arl 95 ustawy o transporcie drogowym (Dz, U. z 2019 r. poz. 2140 ze un),
dalei [utdJ, przechoroywanie ww. pojazddw na parkingach strze2onych (rdwniet pojazddw
usunigtych w ramach innych umdw) oraz przeka4ywanie na wniosek zamawiajqcego do
utylizacii poiazddw usunigtych w ww. trybach i przejgtych na wlusnoii m.st. Warszawy.
Przechowywanie poiazddw bgdzie trwalo do czasu odbioru pojazddw przez osoby
upowainione lub do czasu wydania przez Zamawiajgcego zlecenia co do sposobu
postgpowania z tymi pojazdami".
Nr postgpowania ZDMNMIDZP I 42 tPN 137 120.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzyd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.IJ. z 2018 r., poz. 1986 z p61n.
zm.), w zwi4zku ze zlohonym odwolaniem do Krajowej Izby Odwolawczej, dokonuje zmiarty
tresci Specyfikacji Istotnych warunk6w zamowienia w spos6b nastgpuj4cy:

1. Rozdzial I SIWZ pkt 10.3. otrzymuje reS6:
,,Wykonawca, kt6ry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiot6w, musi udowodnii
Zamawiajqcemu, 2e realizuj4c zam6wienie, bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych
podmiot6w,w szczeg6lnoSci przedstawiajEc zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby rcalizacji zam6wienia. Zobowiqzanie, o kt6rym
mowa powyZej przedstawia Wykonawca wraz z ofertE. Zobowiqzanie, o kt6rym mowa
powyzej powinno zostat zlolone w postaci elektronicznej lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oSwiadczenia poSwiadczonej za zgodnoS6 z oryginalem Qtatrz pkt. 9.10-
9.r2)".

2. Rozdzial V SIWZ Opis przedmiotu zam6wienia (OpZ):
l) pkt III ust. 3 OPZ -Przewiezienie i przechowywanie pojazd6w
- dotychczasowy zapis: ,,przewidywana iloSi pojazd6w do przemieszczenia po podpisaniu
umowy moZe przekr oczy 6"
zastgpuje sig: ,,szacunkowa iloSi pojazd6w do przemieszczenia sig po podpisaniu umowy"
- dotychczasowy zapis: ,,przewidywana iloSi pojazd6w do przemieszczeniamiesigcznie moze
przek,roczy6"
zastgpuj e si g :,,szacunkowa ilo sd poj azd6w do przemie szczenia miesi gcznie"
2) pkt III ust. 1 lit a), b) i c) OPZ Usuwanie pojazd6w w trybie arr. 50a i 130 a [prd] oraz
usuwanie lub kierowanie na parking strzelony pojazd6w w przypadku stwierdzenia
naruszenia obowi4zk6w lub warunk6w przewozu drogowego w przypadkach okreSlonych w
art. 95 [utd]:
- dotychczasowy zapis: ,,przewidywana ilos6 pojazd6w moze przekroczyl"
zastgpuje sig: ,,szacunkowa iloS6 pojazd6w"



3.Rozdzial IV SIWZ Wzor umowy:
1) $1 ust. 3 pkt 4 umowy otrzymuje treS6:

,,prlechowywanie poiaid6w, o kt-6rych mowa w pkt 1, odbywad sig bqdzie do czasu odbioru
'pojazdu pir"t wlaSliciela (lub inn4 osobq uprawnion4) lub do czasu wydania przez

Zamawiijqcego zlecenia demontaint pojazdu lub do czasu przewiezienia pojazdu na parking

Zanawiaj4cego - w zaleznoSci od tegoco nast4pi pierwsze, a po 31 .08.2023 roku zgodnie z

postanowieniami $6 umowY.".
2) w $a wykreSla sig ust. 9.

:i w SS wykresla sii ust. 6, a dotychczasowe ust' 7-9 zmieniaj4numery odpowiednio na 6-8'

4) $6 otrzymuje treS6:

,,Voi-dy nieodebran e przez wlaScicieli lub osoby uprawnione do ich odbioru po terminie

zakohcienia niniejszej ,r-o*y przechowywane bqd4 przez Wykonawca na jego parkingach

strze2onych nazasadach okreSlonych w niniejszej umowie do czasu:

l) przewiezienia pojazd6w na parking innego Wykonawcy, zkt6rym zostanie za'warta umowa

na przechowywanie pojazd6w lub parking Zarnawniqcego

lub
2) wydani a przez Zamaw ia1 qc e go zlec eni a demo nta 2u p oj azdu

lub
3) wydania przechowywanych pojazd6w osobom upowaznionym na zasadach okreslonych w

prrepiru.t [Prd] or* przefisach rozporz4dzenia Ministra Spraw Wewnqtrmych i

Administracji z Snia 22 cierwca 2011 roku w sprawie usuwania pojazd6w pozostawionych

bez tablic iejestracyjnych lub kt6rych stan wskazuje na to, 2e nie s4 u2ywane otaz

rozporzqdzenia Ministru Sp.** Wewngtrznych i Administracji z dnia22 czerwca 2011 roku

w sprawie usuwania poiazd6w, kt6rych uZywanie moae zagta2a6 bezpieczeristwu lub

porr4dko*i ruchu drogowego albo utrudniaj4cych prowadzenie akcji ratowniczej. W takim

*ypuan Wykonawc uiuty Jzas jest zobowipzany do przestrzegania przepisu art. l30a ust' 5c

(w^zakresie pojazd6w usunigtych z drogi w ptzypadkach okreslonych w art' I40ad ust' 7

ieral; oraz-art. 130a ust.'i pkt. Z iprOl. (Wykonawca caly czas ponosi materialn4

odpowiedzialnoSi z tego tYtulu)
- w zaleirytoSci od tego co nast4pi pierwsze, jednak nie dluZej niz do dnia 3 1.08'2024 t." .

5) w $7 ust. 2 wykreSla sig Pkt 12)'

6) w $7 dodaje sig nowy ust. 10 o treSci:

,,iV celu uniknigcia w4tpliwoSci, Strony potwierdzaiq, 2e Wykonawca ponosi

odpowiedzialnoS6 za przypadki niewykonania lub nienale?ylego wykonania umowy' o

kt6rych mowa w ust. 2, 
-na 

zasadach og6lnych okreslonych w kodeksie cywilnym, w

szcieg6lnoSci w art. 471 k.c., w szczeg6lnoSci moZe zwolni6 sig z odpowiedzialno5ci poprzez

wykazanie, 2e nie ponosi odpowiedzialno6ci za dany przypadek niewykonania lub

nienaleZytego wykonania umowy.".
7) $12 ust.2 otrzYmuje treS6:

,,' fuykonawca jak to wskazano w $l ust. 4 pkt 1l oraz $7 ust. 5 ponosi materialn4

odpowiedzialno${ za wydanie pojazdu bez wniesienia caloSci nale2nej opiaty za usunigcie i
przechowywanie pojazdu." .

Zgodnie z art. art.38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wieri publicmych
specyfikacj i Zamawiaj4cy udostgpnia na stronie internetowej. ,

M.S. 221 55 -89 -269, zzp@zdm.waw.pl

treSci


