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Chorzów, dnia 27 marca 2020r. 

 

GI/SC/7045/005_04/000/20  
 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Letnie i zimowe utrzymanie 
jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa” – zmiana treści SIWZ nr 2 

 
 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Zakres zmian jest następujący: 
 
I. Postanowienia SIWZ: 

 Termin wykonania zamówienia 
ROZDZIAŁ XII otrzymuje brzmienie: 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w sprawie 
przedmiotowego zamówienia. 
 

 Wysokość wadium 
ROZDZIAŁ XIX. pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć  
tysięcy złotych). 
 

 Termin składania i otwarcia ofert: 
ROZDZIAŁ XXIII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
1. Ofertę należy złożyć w sposób opisany w Rozdziale XXI SIWZ w terminie do dnia 21.04.2020 r. 

do godz. 08.30.   
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2020 r. o godz. 09.30, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 

36 (sala konferencyjna). 
 

II. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 
Tabela 1 – zmieniono ilość dni w ramach poszczególnych zadań : 

Lp. Opis j.m
 

Ilość dni (dób) 

Zadanie 1 

Letnie Oczyszczanie nawierzchni jezdni o pow.  
1 152 675,53 m2

 - dróg będących w 
Zarządzie MZUiM w Chorzowie 
w terminie od 
01.07.2020 do 31.10.2020 oraz od 01.04.2021 
do 30.06.2021 

dz
ie

ń 
(d

ob
a)

 

  
214 

 

Zadanie 2  

Zimowe oczyszczanie nawierzchni jezdni o 
pow.  
1 152 675,53 m2

 - dróg będących w 
Zarządzie MZUiM w Chorzowie 
czynne oczyszczanie nawierzchni jezdni - dróg 
(czynna akcja zimowa) oraz gotowość do 
czynnego utrzymywania nawierzchni jezdni – 
dróg wraz z letnim oczyszczaniem (bierna akcja 
zimowa)  

dz
ie

ń 
(d

ob
a)

 

 
151 
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w terminie od 01 listopada 2020 do 31 marca 
2021 

 
III. Projekt umowy – załącznik nr 3 do SIWZ 

 § 5 ust. 1, 2 , 3 , 5 i 9 otrzymują brzmienie: 
1. Umowa obowiązuje przez kolejne 12 miesięcy od daty jej zawarcia. 
2. Usługi związane z letnim utrzymaniem jezdni ulic (Zadanie 1) będą realizowane od dnia 

01.07.2020 r. do dnia 31.10.2020 r. oraz od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.06.2021. r., 
z zastrzeżeniem § 5 ust. 4, 5, 6 i 7 umowy. 

3. Usługi związane z zimowym utrzymaniem jezdni ulic (Zadanie 2) będą realizowane od dnia 
01.11. 2020 r.  do dnia 31.03.2021 r.  , z zastrzeżeniem § 5 ust. 4, 5, i 9 umowy. 

5. Zamawiający, a także inne uprawnione podmioty, w szczególności: Policja, Straż Pożarna, 
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straż Miejska, w każdym czasie trwania umowy 
ma prawo zlecić Wykonawcy realizację usług związanych z letnim utrzymaniem na części lub 
całości jezdni ulic wskazanych w Załączniku nr 5 do SIWZ w okresie trwania Zadania 1, jak 
również realizację usług związanych z zimowym utrzymaniem na części lub całości jezdni ulic 
wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ w okresie trwania Zadania 2, ze względu na warunki 
atmosferyczne panujące w czasie trwania umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. 
W okresie od 01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.  w momencie niewystępowania 
warunków zimowych, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia akcji biernej.  

9 Decyzję kiedy, w terminie od 01 listopada 2020 r.  do 31 marca 2021 r. , podjąć czynności w 
ramach tzw. „czynnej akcji zimowej” przy wykorzystaniu sprzętu do zimowego utrzymania, tj. 
jednostek sprzętowych wskazanych pod pozycją nr 1,2 oraz 5 tabeli nr 1 punktu 3.3.3 Rozdziału 
XIII SIWZ, a określonego szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, podejmuje 
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek służb wymienionych w § 5 ust. 5 lub/ 
i Zamawiającego. 

 §6 ust. 4 pkt 2 lit a i b otrzymują brzmienie: 
2) Wartość na jaką opiewać będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany okres rozliczeniowy 

faktura VAT będzie stanowiła: 
a) Iloczyn ilości dni (dób) realizacji umowy w zakresie Zadania 1 i stawki dziennego (dobowego) 

wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 1 w terminie od 
01.07.2020 r. do 31.10.2020 r. oraz od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r. 

b) Iloczyn ilości dni (dób) realizacji umowy w zakresie Zadania 2 (z uwzględnieniem „akcji 
czynnej” i „akcji biernej”) i stawki dziennego (dobowego) wynagrodzenia ryczałtowego 
przewidzianego za realizację Zadania 2 w terminie od 01 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.. 

 
 W §8 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3  zostają usunięte. W związku z powyższym zmianie w §8  

ulega również numeracja ustępów i punktów . 
 

 §9 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
12) wyposażenia bazy magazynowo –eksploatacyjno – sprzętowej w terminie do dnia  
15 października  2020 r. w odpowiednią ilość środków do zwalczania śliskości na potrzeby 
realizacji umowy w zakresie Zadania 2, tj. w ilości nie mniejszej niż: 1 000 Mg chlorku sodu (soli) i 
50 Mg piasku. W trakcie realizacji usług Zadania 2, Wykonawca zobowiązany jest stale uzupełniać 
ilość soli i piasku do wskazanego w zdaniu poprzedzającym poziomu. 
 

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający przekazuje zmodyfikowane w trybie 
„śledź zmiany” następujące dokumenty: 

1. Postanowienia SIWZ. 
2. Formularz ofertowy. 
3. Projekt umowy. 

 
Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

i zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych ogłoszenie 
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o sprostowaniu zostało przekazane w dniu dzisiejszym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
  
Zmiana SIWZ dokonana w dniu 27.03.2020 r. jest wiążąca dla Wykonawców. 
 
 

Dyrektora MZUiM 
 
 

……………………………… 
Piotr Wojtala 


