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Warszawa, 28 listopada 2017 r.

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „Wykonanie usług sprzątania w pomieszczeniach biurowych oraz dbania o teren
wokół budynków stanowiących siedziby Oddziału Terenowego Warszawa Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa”
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (zwanej dalej również SIWZ):
Zmiana 1

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści § 1 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ:
Dotychczasową treść:

,,Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o
pracę zawartych przez Wykonawcę /Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o
których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych i dostarczenie ich kopii wraz z umowami.’’
Zastępuje się:

,,Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczoną
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności o których mowa powyżej.
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników - wyliczenie ma charakter
przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z
przepisami ww. ustawy). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania.
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Zmiana 2

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści § 2 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ:
Dotychczasową treść:

,,Wykonawca zobowiązuje się poprawić niewykonaną lub nienależycie wykonaną usługę w dniu
roboczym, następującym po dniu stwierdzenia jej niewykonania lub nienależytego wykonania’’.
Zastępuje się:

Wykonawca zobowiązuje się poprawić niewykonaną lub nienależycie wykonaną usługę w dniu
roboczym, następującym po dniu stwierdzenia jej niewykonania lub nienależytego wykonania i
przekazania ww. informacji drogą elektroniczną na adres e mail określony w nw. ust. 9. Przekazanie
informacji tą drogą uznaje się za skutecznie doręczone Wykonawcy w dniu jego wysłania drogą
elektroniczną przez Zamawiającego.
Zmiana 3

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści § 7 ust. 1 pkt 6-9 wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ:
Dotychczasową treść:

1. ,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
……..
6) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia
obowiązku wynikającego z § 1 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
tytułem kary umownej 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdą osobę. Fakt
przebywania takiej osoby na terenie siedziby Zamawiającego musi zostać potwierdzony
pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie
musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Osoba niezatrudniona na
podstawie umowy o pracę będzie musiała niezwłocznie opuścić siedzibę Zamawiającego,
7) za nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 6 lub 7 umowy,
w wysokości 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od
dnia upływu terminu wyznaczonego na jego złożenie,
8) za nie wykonanie zobowiązania o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 200,00 PLN
(słownie: dwieście złotych), za każdy taki przypadek,
9) za naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w
związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej wykonywania jak i po
jej zakończeniu w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych)’’.
Zastępuje się:

1. ,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
……..
6) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia
obowiązku wynikającego z § 1 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
tytułem kary umownej 400,00 złotych (słownie: czterysta złotych 00/100) za każdą osobę.
Fakt przebywania takiej osoby na terenie siedziby Zamawiającego musi zostać potwierdzony
pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie
musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. Osoba niezatrudniona na
podstawie umowy o pracę będzie musiała niezwłocznie opuścić siedzibę Zamawiającego,
7) za nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 6 lub 7 umowy,
w wysokości 200,00 złotych (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
od dnia upływu terminu wyznaczonego na jego złożenie,
8) za nie wykonanie zobowiązania o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 150,00 PLN
(słownie: sto pięćdziesiąt złotych), za każdy taki przypadek,
9) za naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w
związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej wykonywania jak i po
jej zakończeniu w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych)’’.
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Zmiana 4

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści § 8 wzoru umowy stanowiącego
załącznik nr 4 do SIWZ:
Dotychczasową treść:
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności:

1) gdy Wykonawca nie zapewni wymaganej liczby osób do wykonania umowy i pomimo
dwukrotnego pisemnego upomnienia nie przystąpi do właściwej realizacji umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,
2) gdy Wykonawca w rażący sposób narusza warunki niniejszej umowy w szczególności nie
wykonuje usługi będących przedmiotem umowy z wymaganą częstotliwością lub świadczy
usługę niewłaściwej jakości i nie reaguje na pisemne zastrzeżenia Zamawiającego,
3) gdy Wykonawca wyrządzi szkodę w mieniu Zamawiającego,

4) gdy Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody,
2.

3.
4.

5) w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego.

Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

Zastępuje się:

1.

Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
wystąpieniu jednej z poniższych okoliczności:

1) gdy Wykonawca nie zapewni wymaganej liczby osób do wykonania umowy i pomimo
dwukrotnego pisemnego upomnienia nie przystąpi do właściwej realizacji umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,
2) gdy Wykonawca w rażący sposób narusza warunki niniejszej umowy w szczególności nie
wykonuje usługi będących przedmiotem umowy z wymaganą częstotliwością lub świadczy
usługę niewłaściwej jakości i nie reaguje na pisemne zastrzeżenia Zamawiającego,
3) gdy Wykonawca wyrządzi szkodę w mieniu Zamawiającego,

4) gdy Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody,
5) w przypadku zmiany siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 30 dni:

1) jeżeli, Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie i na zasadach
określonych w niniejszej umowie;

3.

2) od dnia powzięcia wiadomości o zmianie siedziby Zamawiającego.

Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej.

Jednocześnie zgodnie z art. 12a. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przedłuża termin
składania ofert do dnia 19 grudnia 2017 roku do godziny 1100.
W wyniku zmiany terminu składania ofert, wymieniony w § 11 ust. 1 pkt 1 SIWZ termin składania ofert „do dnia
18 grudnia 2017 roku do godziny 1100”, zastępuje się terminem „do dnia 19 grudnia 2017 roku do godziny 1100”,
wymieniony w § 11 ust. 2 pkt 1 SIWZ termin otwarcia ofert „dnia 19 grudnia 2017 roku, o godzinie 1115”
zastępuje się terminem „dnia 19 grudnia 2017 roku, o godzinie 1115”, a wymienione w § 10 ust. 8 SIWZ wyrazy
„w dniu 18 grudnia 2017r.” zastępuje się wyrazami „w dniu 19 grudnia 2017r.”
Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je
uwzględnić w przygotowanych ofertach.

ZASTĘPCA DYREKTORA
JERZY WAL
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