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GIŚ.271.105.2015.AS.                                                   

                                                                                    Mirosławiec, dnia 05.10.2015 roku.  

 

ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU ZMIANY TREŚCI SIWZ.   

 

Na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający zmienia zapisy w treści 

SIWZ „Letnio – zimowe utrzymanie ulic, chodników, dróg, placów, parkingów, schodów 

oraz przystanków autobusowych i zatok wraz z opróżnianiem koszy na terenie gminy i 

miasta Mirosławiec” w sposób następujący:  

 

1. Rozdział III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2. lit. otrzymuje brzmienie: 

3.2.  Powyższy przedmiot zamówienia opisują następujące załączniki: 

a) Załącznik nr 9 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.  

b) Załącznik nr 10 do SIWZ – Zestawienie powierzchni ulic, chodników, parkingów, 

placów oraz przystanków autobusowych i zatok na terenie gminy i miasta 

Mirosławiec podlegające letniemu oczyszczaniu – zmiana nr 1, zawierający:  

 Tabelę nr 1 – zmiana nr 1 Wykaz ulic, dróg na terenie gminy i miasta 

Mirosławiec podlegające letniemu  oczyszczaniu; 

 Tabelę nr 2 – zmiana nr 2  Wykaz chodników przy ulicach, placach, parkingach, 

przystankach autobusowych i zatokach na terenie gminy i miasta Mirosławiec 

podlegające letniemu oczyszczaniu; 

c) Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz dróg (ulic), parkingów, placów, chodników, 

schodów, przystanków autobusowych i zatok w zimowym utrzymaniu z określeniem 

ich długości i powierzchni – zmiana nr 1, zawierający: 

 Tabelę nr 1 – zmiana nr 1 Wykaz dróg (ulic) w zimowym utrzymaniu; 

 Tabelę nr 2 – zmiana nr 1 Wykaz chodników, parkingów, placów, schodów, 

przystanków autobusowych i zatok w zimowym utrzymaniu. 

d)  Załącznik nr 12 do SIWZ – zmiana nr 1 – Wykaz koszy wraz ze wskazaniem ich 

lokalizacji na terenie gminy i miasta Mirosławiec. 

e)  Załącznik nr 13 do SIWZ – zmiana nr 1 – Wykaz przystanków i zatok autobusowych 

na terenie gminy i miasta Mirosławiec.  

 

2. Rozdział V SIWZ Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełnienia tych warunków. Wymagane dokumenty, pkt 5.1. ppkt 3) otrzymuje 

brzmienie: 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia: 

a) Potencjał techniczny:  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 
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 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami i urządzeniami w ilości 

co  najmniej: 

a.  samochód dostawczy 1 szt.; 

b. zamiatarka samochodowa 1 szt.; 

c. ciągnik z osprzętem 2 szt.; 

d. koparko – ładowarka 2 szt.; 

e. piła mechaniczna 1 szt.; 

f. pług do odśnieżania na samochodzie ciężarowym 1 szt.; 

g. pług wirnikowy do odśnieżania chodników 1 szt.; 

h. zamiatarka do chodników – 1 szt.; 

 

3. Rozdział XIII SIWZ Wymagania dotyczące wadium, pkt 13.1.otrzymuje brzmienie: 

 

13.1.  Wadium należy wnieść w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w 

terminie do dnia 14.10.2015r. do godziny 12:00. 

 Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 

 

4. Rozdział XV SIWZ Forma oferty, pkt 15.5.otrzymuje brzmienie: 

 

15.5. Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1) ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.  

2) kalkulację cenową sporządzoną zgodnie ze załącznikiem nr 1a – zmiana nr 1 do 

SIWZ. 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do SIWZ. 

5) oświadczenie o grupie kapitałowej sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

SIWZ.  

6) wykaz głównych usług sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.  

7) wykaz  sprzętu i narzędzi sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

8) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów np.: odpisu z 

właściwego rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

umowy spółki cywilnej itp.  

 

5. Rozdział XVII SIWZ Informacja o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert, pkt 17.1. 

otrzymuje brzmienie: 

 

17.1. Miejsce i termin składania ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. 

Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1), w 

nieprzekraczalnym terminie:  
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do dnia 14.10.2015r. do godziny 12.00 

 

6. Rozdział XVII SIWZ Informacja o miejscu i terminie składania i otwarcia ofert, pkt 17.4. 

otrzymuje brzmienie: 

 

15.1. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w 

Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – pokój nr 107 („sala sesyjna”): 

w dniu 14.10.2015r. o godzinie 12.15 

 

7. Rozdział XVIII SIWZ Opis sposobu obliczania ceny, pkt 18.2. otrzymuje brzmienie: 

18.1. Do oferty należy załączyć kalkulację cenową załącznik nr 1a do SIWZ – zmiana 

nr 1, którą należy wypełnić wg następujących zasad:  

a)  wszystkie pozycje kalkulacji cenowej muszą zawierać cenę jednostkową brutto, 

cenę jednostkową należy podać w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku; 

b) poszczególne ceny jednostkowe brutto wymienione w kalkulacji cenowej muszę 

obejmować wszystkie koszty związane z realizacją wymienionych w nich usług oraz 

inne wynikające z umowy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 

ewentualne zmiany cen; 

c) wartość pozycji brutto – należy policzyć mnożąc przedmiar usługi przez 

przewidywaną krotność oraz cenę jednostkową brutto. 

 

7. Rozdział XXVII SIWZ Załączniki, pkt 27.1. otrzymuje brzmienie: 

27.1. Załącznikami do niniejszej SIWZ są: 

 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Oferta cenowa; 

2. Załącznik nr 1a do SIWZ – Kalkulacja cenowa – zmiana nr 1; 

3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu; 

4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej; 

6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz głównych usług; 

7. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz sprzętu i narzędzi; 

8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór zobowiązania do oddania zasobów potencjału 

podmiotu trzeciego; 

9. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy; 

10. Załącznik nr 9 do SIWZ –  Opis przedmiotu zamówienia; 

11. Załącznik nr 10 do SIWZ – zmiana nr 1. Zestawienie powierzchni ulic, chodników, 

parkingów, placów oraz przystanków autobusowych i zatok na terenie gminy i miasta 

Mirosławiec podlegające letniemu oczyszczaniu. 
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12. Załącznik nr 11 do SIWZ – zmiana nr 1. Wykaz dróg (ulic), parkingów, placów, 

chodników, schodów, przystanków autobusowych i zatok w zimowym utrzymaniu z 

określeniem ich długości i powierzchni – zmiana nr 1. 

13. Załącznik nr 12 do SIWZ – zmiana nr 1. Wykaz koszy wraz ze wskazaniem ich 

lokalizacji na terenie gminy i miasta Mirosławiec. 

14. Załącznik nr 13 do SIWZ – zmiana nr 1. Wykaz przystanków i zatok autobusowych 

na terenie gminy i miasta Mirosławiec. 

 

 8. Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.1 lit. c) i d) otrzymuje 

brzmienie: 

c) zbieranie i wywóz odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych na chodnikach, 

parkingach, przystankach i zatokach autobusowych oraz placach zabaw wraz z ich 

utrzymaniem w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

 na terenie miasta Mirosławiec: 59 sztuk; 

 na terenie gminy: 47 sztuk. 

d) utrzymanie czystości i porządku wiat przystankowych i zatok autobusowych na terenie 

miasta i gminy Mirosławiec w ilości: 28 wiat przystankowych i 5 zatok wraz z 

chodnikami, tj. zbieranie śmieci, zanieczyszczeń i odpadów wraz z ich odwozem na 

długości zatoki autobusowej (tj. od początku klina najazdowego do końca klina 

wyjazdowego) 

 

9. Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.5, 2, lit. A pkt 4 otrzymuje 

brzmienie: 

1.5. Zakres prac obejmuje: 

 ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic gminnych o łącznej powierzchni: 15,665 km; 

 ręczne i mechaniczne oczyszczanie chodników, parkingów, placów, przystanków i 

zatok autobusowych o łącznej powierzchni: 31 262,50m
2
 

 

2. „Zimowe utrzymanie ulic, dróg, placów, chodników, parkingów, schodów, przystanków i 

zatok autobusowych wraz z odśnieżaniem na terenie gminy i miasta Mirosławiec”.  

Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, placów, parkingów, schodów 

przystanków i zatok autobusowych w sezonie 2015/2016, 2016/2017– są to prace, zabiegi, 

czynności mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego i pieszego 

wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa, gołoledź oraz opady 

śniegu, mżawki, gradu.  

Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów, schodów, przystanków 

i zatok autobusowych na terenie gminy wg niżej wymienionych standardów zimowego 

utrzymania: 

Na terenie miasta i gminy Mirosławiec znajduje się: 

a) 23,070 km – dróg, ulic zaliczonych do III standardu zimowego utrzymania (odśnieżanie, 

posypywanie); 

b) 27,845 km – dróg, ulic zaliczonych do IV standardu zimowego utrzymania (odśnieżanie, 

posypywanie); 

c) 7 km – dróg, ulic zaliczonych do IV standardu zimowego utrzymania (posypywanie); 

d) 7 124 m
2
 – parkingów, placów, przystanków i zatok autobusowych zaliczonych do III 

standardu zimowego utrzymania (odśnieżanie, posypywanie); 
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e) 27 929,00 m
2
 – chodników i schodów zaliczonych do III standardu zimowego utrzymania. 

4.  Usługa winna być wykonywana według standardu: 

 Jezdnia, parkingi, place, chodniki, schody przystanki i zatoki autobusowe odśnieżona na 

całej długości; 

 Usuwanie  i i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, 

mżawki, marznącego deszczu itp., powodujących możliwość powstania śliskości); 

 Chodniki, schody, przystanki autobusowe odśnieżone na całej szerokości  i długości.  

                      

 

          Z poważaniem 

                /-/ 

                                                                                                              Burmistrz Mirosławca 

 

 

 

  


