Kętrzyn, dnia 31.10.2018r.

Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.44.2018

znak: SOO.271.44.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.44.2018 w trybie przetargu nieograniczonego
„Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych”

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:
„Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych”, znak post.
SOO.271.44.2018, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a pkt 1 oraz art. 12 a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z
późn. zm.) wprowadza modyfikację zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w następującym zakresie:
1. W rozdziale IV SIWZ ust. 6 pkt 1 ulega następującej zmianie:
Przed modyfikacją
6. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP
Zamawiający wymaga zarówno w zakresie części I
jak i części II zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia polegających na:
- kierowanie pojazdami służącymi do
wykonania zamówienia,
- mechaniczne oczyszczanie jezdni,
- czynności związane z oczyszczaniem ulic z
piasku pozimowego,
- czynności związane z bieżącym
utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i
oczyszczaniem z wszelkich innych zanieczyszczeń
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (t.j. Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej
w przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Po modyfikacji
6. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP
Zamawiający wymaga zarówno w zakresie części I
jak i części II zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia polegających na:
- mechaniczne oczyszczanie jezdni,
- czynności związane z oczyszczaniem ulic
z piasku pozimowego,
- czynności związane z bieżącym
utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i
oczyszczaniem z wszelkich innych zanieczyszczeń
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (t.j. Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej
w przepisach państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

2. W rozdziale VI ust. 1 pkt 2 lit. b w części I i II SIWZ otrzymują następujące brzmienie:
b) potencjał techniczny:
Nr części

Wymagany potencjał techniczny
Przed modyfikacją

Część I

Wykonawca

winien

Po modyfikacji

dysponować
1

Wykonawca

winien

dysponować

Część II

następującym potencjałem technicznym:
- minimum 4 piaskarko solarki na
pojeździe ciężarowym,
- minimum 4 pojazdy ciężarowe z
pługiem do obsługi piaskarko solarki do
zwalczania śliskości zimowej (pługi
wyposażone w osłonę zabezpieczającą
uszkodzenie nawierzchni dróg),
- minimum 4 ciągniki z pługiem i
piaskarką do odśnieżania i uszorstniania
jezdni (pługi wyposażone w osłonę
zabezpieczającą
uszkodzenie
nawierzchni dróg),
- minimum 1 urządzenie do produkcji
solanki,
- minimum 4 ładowarki do zbierania
pryzm śniegu,
- minimum 6 pojazdów z przyczepami
do
wywozu
śniegu
i
błota
pośniegowego,
zapleczem
magazynowym
na
przechowanie
materiałów
uszorstniających,
produkcję solanki, do wyrobu mieszanki
piasku z kruszywem lub innym
materiałem zwalczającym śliskość na
jezdni oraz składowania śniegu.
Wykonawca winien dysponować
następującym potencjałem technicznym:
- minimum 4 piaskarko solarki na
pojeździe ciężarowym,
- minimum 4 pojazdy ciężarowe z
pługiem do obsługi piaskarko solarki
do zwalczania śliskości zimowej (pługi
wyposażone w osłonę zabezpieczającą
uszkodzenie nawierzchni dróg),
- minimum 4 ciągniki z pługiem i
piaskarką do odśnieżania i
uszorstniania jezdni (pługi
wyposażone w osłonę zabezpieczającą
uszkodzenie nawierzchni dróg),
- minimum 1 urządzenie do produkcji
solanki,
- minimum 4 ładowarki do zbierania
pryzm śniegu,
- minimum 6 pojazdów z przyczepami
do wywozu śniegu i błota
pośniegowego,
- zapleczem magazynowym na
przechowanie materiałów
uszorstniających, produkcję solanki,
do wyrobu mieszanki piasku z
kruszywem lub innym materiałem
zwalczającym śliskość na jezdni oraz
składowania śniegu.
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następującym potencjałem technicznym:
- minimum 3 piaskarko solarkami na
pojeździe ciężarowym,
- minimum 4 pojazdy ciężarowe z
pługiem do obsługi piaskarko solarki do
zwalczania śliskości zimowej (pługi
wyposażone w osłonę zabezpieczającą
uszkodzenie nawierzchni dróg),
- minimum 4 ciągniki z pługiem i
piaskarką do odśnieżania i uszorstniania
jezdni (pługi wyposażone w osłonę
zabezpieczającą
uszkodzenie
nawierzchni dróg),
- minimum 1 urządzenie do produkcji
solanki,
- minimum 4 ładowarki do zbierania
pryzm śniegu,
- minimum 6 pojazdów z przyczepami do
wywozu śniegu i błota pośniegowego,
zapleczem
magazynowym
na
przechowanie
materiałów
uszorstniających,
produkcję solanki, do wyrobu mieszanki
piasku z kruszywem lub innym
materiałem zwalczającym śliskość na
jezdni oraz składowania śniegu.
Wykonawca winien dysponować
następującym potencjałem technicznym:
- minimum 3 piaskarko solarkami na
pojeździe ciężarowym,
- minimum 4 pojazdy ciężarowe z
pługiem do obsługi piaskarko solarki
do zwalczania śliskości zimowej (pługi
wyposażone w osłonę zabezpieczającą
uszkodzenie nawierzchni dróg),
- minimum 4 ciągniki z pługiem i
piaskarką do odśnieżania i
uszorstniania jezdni (pługi wyposażone
w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie
nawierzchni dróg),
- minimum 1 urządzenie do produkcji
solanki,
- minimum 4 ładowarki do zbierania
pryzm śniegu,
- minimum 6 pojazdów z przyczepami
do wywozu śniegu i błota
pośniegowego,
- zapleczem magazynowym na
przechowanie materiałów
uszorstniających, produkcję solanki, do
wyrobu mieszanki piasku z kruszywem
lub innym materiałem zwalczającym
śliskość na jezdni oraz składowania
śniegu.

3. W rozdziale VIII ust. 3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
3. Oświadczenie o przynależności/ braku
przynależności
do
tej
samej
grupy
kapitałowej
Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawców, którzy
należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 229 ze zm.) złożyli odrębne oferty,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania
nie
prowadzą do
zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie
zamówienia.
Przedmiotowe
oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie
pisemnej. Wzór przykładowego oświadczenia
stanowi zał. nr 8 do SIWZ. Zamawiający
dopuszcza, aby Wykonawca nie należący do
żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą złożył
oświadczenie, iż w ogóle nie należy do żadnej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, co będzie oznaczało brak
powiązania z innymi Wykonawcami skutkującego
zakłóceniem konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

Po modyfikacji
3. Oświadczenie o przynależności/ braku
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Wykonawców, którzy
należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 229 ze zm.) złożyli odrębne oferty,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wykonawcy w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji
o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie
zamówienia.
Przedmiotowe
oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu
lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci
papierowej własnoręcznym podpisem. Wzór
przykładowego oświadczenia stanowi zał. nr 8 do
SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca
nie należący do żadnej grupy kapitałowej wraz z
ofertą złożył oświadczenie, iż w ogóle nie należy
do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, co będzie oznaczało
brak powiązania z innymi Wykonawcami
skutkującego
zakłóceniem
konkurencji
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. W rozdziale VIII ust. 8 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
8. Formę, w jakiej Wykonawca winien złożyć
8. Formę, w jakiej Wykonawca winien złożyć
oświadczenia i dokumenty (oryginał/ kopia
oświadczenia i dokumenty (oryginał/ kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem)
poświadczona za zgodność z oryginałem)
określają § 14 i 15 rozporządzenia Ministra
określają § 14 i 15 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać
rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz.
o udzielenie zamówienia
(Dz.U. z 2016r.
1126). Poświadczenia
poz. 1126, zm. Dz.U. z 2018, poz. 1993).
za zgodność
z
oryginałem
dokonuje
odpowiednio
Poświadczenia za zgodność z oryginałem
wykonawca,
podmiot,
na którego
dokonuje
odpowiednio
wykonawca,
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
podmiot,
na którego zdolnościach lub
wykonawcy wspólnie ubiegający się o
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
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udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń,
które każdego z nich dotyczą.

5. W rozdziale IX pkt. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie
1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia
komunikacja
(wszelkie
zamówienia
komunikacja
(wszelkie
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz
informacje)
między
Zamawiającym
a
informacje)
między
Zamawiającym
a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe,
z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe,
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu
lub przy użyciu środków komunikacji
lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy
oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych
oraz
oświadczeń
i
dokumentów
w rozdziale VIII niniejszej SIWZ (również w
wymienionych w rozdziale VIII niniejszej
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP,
wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26
dla których przepisy prawa przewidują
ust. 3 ustawy PZP), dla których Zamawiający
wyłącznie formę pisemną).
przewiduje wyłącznie formę pisemną.

6. W rozdziale XII pkt. 7, SIWZ otrzymują następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
7)
Formularz
oferty,
oświadczenia
7) Formularz oferty oraz zobowiązania
Wykonawcy
oraz
zobowiązania
innych
innych podmiotów, o których mowa w art.
podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 2
22a ust. 2 ustawy PZP należy złożyć w
ustawy PZP należy złożyć w formie
formie
oryginałów.
Upoważnienia
oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa)
(pełnomocnictwa) należy złożyć w formie
należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii
oryginałów lub w kopii poświadczonej
poświadczonej
notarialnie.
Pozostałe
notarialnie. Oświadczenia, o których mowa w
dokumenty wchodzące w skład oferty, mogą
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
być przedstawione w formie oryginałów lub
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
poświadczonych za zgodność z oryginałem
dokumentów,
jakich
może
żądać
kopii.
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r.
poz. 1126, zm. Dz.U. z 2018, poz. 1993).
oraz dokumenty wchodzące w skład oferty,
mogą
być
przedstawione
w
formie
oryginałów lub poświadczonych za zgodność
z oryginałem kopii.
8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje Wykonawca albo inny podmiot albo
Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie
zamówienia
publicznego
–
odpowiednio, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą,

8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem
dokonuje
odpowiednio
wykonawca,
podmiot,
na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów lub oświadczeń,
które każdego z nich dotyczą,
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7.

w rozdziale XIII SIWZ pkt 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
Po modyfikacji

1) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie
zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Biurze
Obsługi Interesantów (parter Urzędu), w
terminie do 02.11.2018r. do godz. 09:00.
2) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie
zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr
108, w dniu 02.11.2018r. do godz. 09:15.

1) Miejsce i termin składania ofert: w
siedzibie zamawiającego – Urząd Miasta, 11400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w
Biurze Obsługi Interesantów (parter Urzędu),
w terminie do 05.11.2018r. do godz.
14:00.
2) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie
zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr
108, w dniu 05.11.2018r. do godz. 14:15.

8. Wprowadza się modyfikację pkt 1 wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie

oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie
objętym specyfikacją istotnych warunków
zamówienia za cenę ryczałtową:
Część I- Utrzymanie zimowe ulic i
chodników dróg gminnych oraz dróg
wewnętrznych:
1.
Utrzymanie zimowe ulic i chodników
dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych
utrzymywanych
przez
Gminę
Miejską
Kętrzyn:
a)
za okres od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2018 r. wynosi:
cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT (…...
%) ……………. zł = cena brutto ……………… zł
x 14 dni
= …………………………. zł brutto
b)
za okres od 01 stycznia 2019 r do 15
maja 2019 r. wynosi:
cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT (…...
%) ……………. zł = cena brutto ……………… zł
x 60 dni
= ………………………….zł brutto

objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia
za cenę ryczałtową:
Nr
części

I

II

Nazwa części

Cena brutto (zł)

Utrzymanie zimowe
ulic i chodników
dróg
gminnych
oraz
dróg
wewnętrznych
Utrzymanie zimowe
ulic i chodników
dróg powiatowych

RAZEM 1 (a+b):…………………………. zł brutto
2.
W
przypadku
braku
zjawisk
atmosferycznych typowych dla okresu
zimowego (brak
pokrywy śnieżnej, brak
gołoledzi, brak szronu, brak lodowicy)- (przy
zastrzeżeniu, że w przypadku jednokrotnego
oczyszczania ulic stawka stanowi 50%
wartości określonej na tydzień):
a)
za okres od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2018 r. wynosi:
cena netto …………….zł/tydzień + VAT
(…..…%)………… zł = cena brutto …………. zł
x 7 tygodni =…………….…… zł brutto
b) za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30
kwietnia 2019 r. wynosi:
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cena netto ………….zł/tydzień + VAT
(…..…%)………… zł = cena brutto …………. zł
x 8,5 tygodnia =……………… zł brutto
RAZEM 2 (a+b): ………………………. zł brutto
OGÓŁEM
CENA
ZA
CZĘŚĆ
(1+2):………….………………. zł brutto
słownie: ………………………………… brutto

I

Część II Utrzymanie zimowe ulic i
chodników dróg powiatowych:
a) za rok 2018 (od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2018r.):
cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT
(…... %) ……………. zł = cena brutto
………………
zł
x
14
dni
=
……………………………………. zł brutto
b) za rok 2019 (od 01 stycznia 2019r. do 15
maja 2019r.):
cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT
(…... %) ……………. zł = cena brutto
………………
zł
x
60
dni
=
……………………………………. zł brutto
OGÓŁEM
CENA
ZA
CZĘŚĆ
(a+b):……………………zł brutto
słownie: …………………………… brutto

II

8. Wprowadza się modyfikację ust. 1 w § 12 istotnych postanowień umowy stanowiących
załącznik nr 6a do SIWZ
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP
Wykonawca
(lub
podwykonawca)
jest
zobowiązany do zatrudnienia przy realizacji prac
wymienionych w pkt. 1)-4) niniejszego ustępu
osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 977, z
późn. zm.) lub odpowiadającej jej formie
zatrudnienia określonej w przepisach państw
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
obszaru Gospodarczego:
1) kierowanie pojazdami służącymi do wykonania
zamówienia,
2) mechaniczne oczyszczanie jezdni,
3) czynności związane z oczyszczanie ulic z piasku
pozimowego,
4) czynności związane z bieżącym utrzymaniem
jezdni w okresie zimowym i oczyszczanie z
wszelkich innych zanieczyszczeń.
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1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP
Wykonawca (lub podwykonawca) jest
zobowiązany do zatrudnienia przy
realizacji prac wymienionych w pkt. 1)4) niniejszego ustępu osób na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 977, z późn. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia
określonej
w
przepisach
państw
członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego obszaru Gospodarczego:
1) mechaniczne oczyszczanie jezdni,
2) czynności związane z oczyszczanie
ulic z piasku pozimowego,
3) czynności związane z bieżącym
utrzymaniem jezdni w okresie zimowym
i oczyszczanie z
wszelkich
innych
zanieczyszczeń.

9. Wprowadza się modyfikację ust. 1 w § 11 istotnych postanowień umowy stanowiących
załącznik nr 6b do SIWZ
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP
Wykonawca
(lub
podwykonawca)
jest
zobowiązany do zatrudnienia przy realizacji prac
wymienionych w pkt. 1)-4) niniejszego ustępu
osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 977, z
późn. zm.) lub odpowiadającej jej formie
zatrudnienia określonej w przepisach państw
członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
obszaru Gospodarczego:
1) kierowanie pojazdami służącymi do wykonania
zamówienia,
2) mechaniczne oczyszczanie jezdni,
3) czynności związane z oczyszczanie ulic z piasku
pozimowego,
4) czynności związane z bieżącym utrzymaniem
jezdni w okresie zimowym i oczyszczanie z
wszelkich innych zanieczyszczeń.

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP
Wykonawca (lub podwykonawca) jest
zobowiązany do zatrudnienia przy
realizacji prac wymienionych w pkt. 1)4) niniejszego ustępu osób na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 977, z późn. zm.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia
określonej
w
przepisach
państw
członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego obszaru Gospodarczego:
1) mechaniczne oczyszczanie jezdni,
2) czynności związane z oczyszczanie
ulic z piasku pozimowego,
3) czynności związane z bieżącym
utrzymaniem jezdni w okresie zimowym
i oczyszczanie z
wszelkich
innych
zanieczyszczeń.

Na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
do pobrania:
1)
2)
3)

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu;
zmodyfikowany, ujednolicony wzór formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ;
zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy- zał. nr 6 a i 6 b do SIWZ

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas
sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Z poważaniem

Burmistrz Miasta
(-) Krzysztof Hećman

Sporządziły: M.S., B.S.
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