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Chorzów, dnia 21 grudnia 2017r.
GI/ZP/7045/073_07/000/17
Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie usługi pn: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na
terenie miasta Chorzowa”.

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - Miejski Zarząd Ulic i Mostów
w Chorzowie, jako Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) w zakresie:
1) W ROZDZIAŁE XII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Było:
Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty podpisania umowy.
Jest:
Termin wykonania zamówienia: 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

2) W ROZDZIELE XIII pkt. 3.2.1
Było:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie lub rozdzielnie
co najmniej każdą z poniżej wymienionych usług w wyszczególnionych ich liczbie:
- co najmniej jedną usługą trwającą dwa sezony lub dwie usługi trwające cały sezon każda letniego
utrzymania dróg lub ulic lub placów, z których każda była realizowana na minimum powierzchni
1 000 000 m2 lub 140 km dróg, a których wartość nie była niższa niż 700 000,00 zł brutto dla
każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
- co najmniej jedną usługą trwającą dwa sezony lub dwie usługi trwające cały sezon każda
zimowego utrzymania dróg lub ulic lub placów, z których każda była realizowana na minimum
powierzchni 1 000 000 m2 lub 140 km dróg, a których wartość nie była niższa niż 1 000 000,00 zł
brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać
na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta
będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.
Jest:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie lub rozdzielnie
co najmniej każdą z poniżej wymienionych usług w wyszczególnionych ich liczbie:
- co najmniej jedną usługą trwającą dwa sezony lub dwie usługi trwające cały sezon każda letniego
utrzymania dróg lub ulic lub placów, z których każda była realizowana na minimum powierzchni
1 000 000 m2 lub 140 km dróg, a których wartość nie była niższa niż 700 000,00 zł brutto dla
każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

- co najmniej jedną usługą trwającą dwa sezony lub dwie usługi trwające cały sezon każda
zimowego utrzymania dróg lub ulic lub placów, z których każda była realizowana na minimum
powierzchni 1 000 000 m2 lub 140 km dróg, a których wartość nie była niższa niż 1 000 000,00 zł
brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać
na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta
będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.

3) W ROZDZIELE XIII pkt. 3.2.2
Było:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami
niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż 24 osobami,
w tym:
- 2 osobami do koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i
zimowego utrzymania dróg, posiadającymi wyższe wykształcenie logistyczne,
- 12 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami
ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- 8 osobami, w tym kierowców samochodów dostawczych, operatora polewaczki, peratorów
zamiatarek ulicznych i pojazdów z pługami odśnieżnymi,
- 2 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności
związanych z kierowaniem ruchem drogowym, w związku z przepisami ustawy z 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)
Jest:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami
niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż 24 osobami,
w tym:
- 2 osobami do koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i
zimowego utrzymania dróg, posiadającymi wyższe wykształcenie logistyczne lub 2 osobami do
koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i zimowego
utrzymania dróg, posiadającymi 5 letnie doświadczenie,
- 12 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami
ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- 8 osobami, w tym kierowców samochodów dostawczych, operatora polewaczki, peratorów
zamiatarek ulicznych i pojazdów z pługami odśnieżnymi,
- 2 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności
związanych z kierowaniem ruchem drogowym, w związku z przepisami ustawy z 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)

4) W ROZDZIELE XIII pkt. 3.2.3
Było:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim
potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach
określonych w poniższych tabelach:
tabela 1
L.p. Nazwa i opis wymaganego sprzętu, urządzeń
1.
Pługopiaskarki o zabudowie od 4 m3 do 6 m3 wyposażone w
sterowny pług z możliwością skrętu 30 stopni w prawo i w lewo, o
szerokości nie mniejszej niż 2,7 m.
2.
Pojazdy o DMC do 3,5t przystosowane do przewozu rzeczy i osób
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Wymagana ilość
6 szt.

2 szt.

3.
4.
5.
6.
7.

Zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic,
Ciągniki wyposażone w rozrzutnik o ład. min 550 kg pług 2,5-3,0 m.
Zamiatarka uliczna elewatorowa
Pojazd z polewaczką o poj. zbiornika min. 5,5m3
Pojazd patrolowy oznaczony logo firmy
Razem:

2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
15 szt.

Pojazdy wskazane w wierszu nr 1,2 i 3 powyższej tabeli muszą spełniać normę emisji spalin EURO
6, natomiast pozostałe pojazdy wymienione w powyższej tabeli muszą spełniać normę emisji spalin
EURO 5.
Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w tab. 1) jest ilością minimalną, jaka winna być w
całodobowej dyspozycji dla potrzeb miasta Chorzów na okres realizacji umowy. Faktyczna ilość
sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z warunków pogodowych i
rzeczywistych potrzeb, tak aby zapewnić letnie i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z ustalonymi
standardami.
tabela 2
Nazwa i opis wymaganego sprzętu, urządzeń, wyposażenia
Baza magazynowo – eksploatacyjno- sprzętową dedykowana do realizacji przedmiotu
zamówienia:
- Przez bazę magazynowo-eksploatacyjną-sprzętową rozumie się bazę wyposażoną w
punkt dyspozytorski, miejsce do magazynowania soli, piasku, wyposażoną w
pomieszczenia socjalne dla pracowników na terenie której stacjonują wszystkie
wymagane umową pojazdy letniego i zimowego utrzymania. Z bazy rozdysponowane
są pojazdy i pracownicy i jest wykorzystywana do prowadzenia akcji letniego i
zimowego utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy.
- usytuowana w odległości pozwalającej przystąpienie do usuwania skutków zjawisk
zimowych,
- z miejscem do magazynowania odpowiedniej ilości środków do zwalczania
śliskości (w ilości nie mniejszej niż: 1 000 Mg chlorku sodu (soli) i 50 Mg piasku),
zabezpieczonym przed ich emisją do gruntu oraz przed działaniem czynników
atmosferycznych,
- z miejscem do załadunku odpowiedniej ilości środków do zwalczania śliskości na
pojazdy używane do realizacji przedmiotu zamówienia.
Jest:
Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim
potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach
określonych w poniższych tabelach:
tabela 1
L.p. Nazwa i opis wymaganego sprzętu, urządzeń
1.
Pługopiaskarki o zabudowie od 4 m3 do 6 m3 wyposażone w
sterowny pług z możliwością skrętu 30 stopni w prawo i w lewo, o
szerokości nie mniejszej niż 2,7 m.
2.
Pojazdy o DMC do 3,5t przystosowane do przewozu rzeczy i osób
3.
Zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic,
4.
Ciągniki wyposażone w rozrzutnik o ład. min 550 kg pług 2,5-3,0 m.
5.
Zamiatarka uliczna elewatorowa
6.
Pojazd z polewaczką o poj. zbiornika min. 5,5m3
7.
Pojazd patrolowy oznaczony logo firmy
3

Wymagana ilość
6 szt.

2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Razem:

15 szt.

Pojazdy wymienione w wierszu 1, 2, 3, 6 i 7 w powyższej tabeli muszą spełniać normę emisji
spalin EURO 4
Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w tab. 1) jest ilością minimalną, jaka winna być
w całodobowej dyspozycji dla potrzeb miasta Chorzów na okres realizacji umowy. Faktyczna ilość
sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z warunków pogodowych i
rzeczywistych potrzeb, tak aby zapewnić letnie i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z ustalonymi
standardami.
tabela 2
Nazwa i opis wymaganego sprzętu, urządzeń, wyposażenia
Baza magazynowo – eksploatacyjno- sprzętową dedykowana do realizacji przedmiotu
zamówienia:
- Przez bazę magazynowo-eksploatacyjną-sprzętową rozumie się bazę wyposażoną w
punkt dyspozytorski, miejsce do magazynowania soli, piasku, wyposażoną w
pomieszczenia socjalne dla pracowników na terenie której stacjonują wszystkie
wymagane umową pojazdy letniego i zimowego utrzymania. Z bazy rozdysponowane
są pojazdy i pracownicy i jest wykorzystywana do prowadzenia akcji letniego i
zimowego utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy.
- usytuowana w odległości pozwalającej przystąpienie do usuwania skutków zjawisk
zimowych, zlokalizowanej na terenie miasta Chorzów lub w jego bezpośredniej
bliskości tj. położonej do 15km od granicy miasta Chorzowa
- z miejscem do magazynowania odpowiedniej ilości środków do zwalczania
śliskości (w ilości nie mniejszej niż: 1 000 Mg chlorku sodu (soli) i 50 Mg piasku),
zabezpieczonym przed ich emisją do gruntu oraz przed działaniem czynników
atmosferycznych,
- z miejscem do załadunku odpowiedniej ilości środków do zwalczania śliskości na
pojazdy używane do realizacji przedmiotu zamówienia.
5) ROZDZIAŁ XIX.
pkt. 1.2.
Było:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 8 listopada 2017 r. o godzinie 09:45

Jest:

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 10 stycznia 2018 r. o godzinie 09:45

6) ROZDZIAŁ XXI.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
pkt.6 Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w dwóch
kopertach, opisanych w następujący sposób:

ppkt. a) koperta zewnętrzna:
powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
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Było:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8a
Oferta do przetargu nieograniczonego
na: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa”
- Nie otwierać przed 27 grudnia 2017r. godz. 10:00

Jest:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8a
Oferta do przetargu nieograniczonego
na: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa”
- Nie otwierać przed 10 stycznia 2018r. godz. 10:00

7) W ROZDZIAŁE XXIII
Było:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Zarządzie Ulic i
Mostów w Chorzowie – w Sekretariacie, nie później niż do dnia 27 grudnia 2017 r. do
godziny 09:45.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty
po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 27 grudnia 2017 r. o
godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego
Jest:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Zarządzie Ulic i
Mostów w Chorzowie – w Sekretariacie, nie później niż do dnia 10 stycznia 2018 r. do
godziny 09:45.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty
po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10 stycznia 2018 r. o
godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego
8) W ROZDZIAŁE XXV
Było:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena ofertowa (C) – 60 %
b) odległość bazy magazynowo – eksploatacyjnej od granic administracyjnych Miasta Chorzów (B)
– 20% - aspekt środowiskowy
c) posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem (T) – 20%
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w
następujący sposób:
5

ad. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru:
W tym kryterium badana oferta otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg wzoru
P( C) = Cmin / Cbo X KW( C) * 60, gdzie:
P( C) - punkty za cenę
Cmin- cena najniższa z oferowanych ważnych ofert
Cbo - cena badanej oferty
KW (C ) - waga procentowa kryterium C
60 - współczynnik przeliczeniowy
Uwaga 14: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
Uwaga 15: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po
przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulega zmianie.
ad. b) odległość bazy magazynowo – eksploatacyjnej - sprzętowej od granic administracyjnych
Miasta Chorzów – maksymalnie 20 pkt wg następujących zasad:
a) Jeżeli baza magazynowo - eksploatacyjna mieści się w granicach administracyjnych Miasta
Chorzów - 20 pkt
b) Jeżeli baza magazynowo - eksploatacyjna usytuowana jest w odległości do 5km od granicy
administracyjnej Miasta Chorzów - 10 pkt.
c) Jeżeli baza magazynowo - eksploatacyjna usytuowana jest w odległości od 5km do 15km od
granicy administracyjnej Miasta Chorzów, - 3 pkt.
d) Jeżeli baza magazynowo – eksploatacyjna usytuowana jest w odległości powyżej 15km od
granicy administracyjnej Miasta Chorzów - 0 pkt.
ad. c) stosowanie posiadanie systemu zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia maksymalnie 20 pkt - wg następującego zasad:
Tbo – stosowany system zarządzania środowiskiem, przy czym:
Tbo = 20 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca stosować będzie wdrożony system zarządzania
środowiskiem i audytu (EMAS)
Tbo= 10 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca stosować będzie certyfikat ISO 14001 lub inny
certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem
Tbo= 0 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca nie będzie stosować systemu zarządzania
środowiskiem
Łączna liczba punktów (P) jakie może otrzymać oferta Wykonawcy jest równa sumie liczby
punktów dla kryterium: cena ofertowa (C), odległość bazy (B), posiadanie certyfikatu wdrożenia
systemu zarządzania środowiskiem (T)
P = C+B+T
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
Najwyższa liczba punktów decyduje o wyborze oferty.
Jest:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena ofertowa (C) – 60 %
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b) posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem (T) – 10%
c) emisja spalin (E) – 30 %
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w
następujący sposób:
ad. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru:
W tym kryterium badana oferta otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg wzoru
P( C) = Cmin / Cbo X KW( C) * 60, gdzie:
P( C) - punkty za cenę
Cmin- cena najniższa z oferowanych ważnych ofert
Cbo - cena badanej oferty
KW (C ) - waga procentowa kryterium C
60 - współczynnik przeliczeniowy
Uwaga 14: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
Uwaga 15: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po
przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulega zmianie.
ad. b) stosowanie posiadanie systemu zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia maksymalnie 10 pkt - wg następującego zasad:
Tbo – stosowany system zarządzania środowiskiem, przy czym:
Tbo = 10 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca stosować będzie wdrożony system zarządzania
środowiskiem i audytu (EMAS) lub stosować będzie certyfikat ISO 14001 lub inny certyfikat
potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem
Tbo= 0 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca nie będzie stosować systemu zarządzania
środowiskiem
ad. c) emisja spalin – 30% - maksymalnie 30 pkt - wg następującego zasad:
Poprzez kryterium „emisja spalin” Zamawiający rozumie realizację przedmiotu zamówienia przy
użyciu pojazdów wymaganych w tabeli nr 1 poz.1,2,3, 6 i 7 ( rozdz. XIII SIWZ) spełniających
normę emisji spalin nie niższą niż EURO 5.
Ocena punktowa dokonana zostanie wg następujących zasad:
- za każdy wykazany pojazd pługopiaskarka (poz. 1 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący
spalin Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 15 pkt,
- za każdy wykazany pojazd o DMC do 3,5t (poz. 2 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący
spalin Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 5 pkt,
- za każdy wykazany pojazd zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic (poz. 3
tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 5
pkt,
- za wykazany pojazd z polewaczką (poz. 6 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt,
- za wykazany pojazd patrolowy (poz. 7 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin
Wykonawca otrzyma 2,5 pkt,
- za każdy wykazany pojazd pługopiaskarka (poz. 1 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca
otrzyma 1 pkt - maksymalnie 6 pkt,
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- za każdy wykazany pojazd o DMC do 3,5t (poz. 2 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca
otrzyma 1 pkt - maksymalnie 2 pkt,
- za każdy wykazany pojazd zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic (poz. 3
tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt - maksymalnie 2 pkt,
- za wykazany pojazd z polewaczką (poz. 6 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1
pkt,
- za wykazany pojazd patrolowy (poz. 7 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt,
Łączna liczba punktów (P) jakie może otrzymać oferta Wykonawcy jest równa sumie liczby
punktów dla kryterium: cena ofertowa (C), posiadanie certyfikatu (T) i emisja gazów spalinowych
(E),
P = C+T+E
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
Najwyższa liczba punktów decyduje o wyborze oferty.
9) Na tronie BIP Zamawiającego zamieszczono:
 SIWZ po modyfikacji po Wyroku KIO 2146/17 z dnia 30.10.2017r.
 zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy”,
 zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”,
 zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,
 zmodyfikowany Załącznik nr 4a do SIWZ „SST lato”,
 zmodyfikowany Załącznik nr 4b do SIWZ „SST zima”.
Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
i zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie
o sprostowaniu ogłoszenia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 21.12.2017r.

Dyrektora MZUiM
………………………………
mgr inż. Piotr Wojtala
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