Kętrzyn, dnia 27.03.2019r.

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

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SOO.271.03.2019
znak: SOO.271.03.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.271.03.2019w trybie przetargu nieograniczonego
„Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane”

MODYFIKACJA nr 1 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn postępowania
o

udzielenie zamówienia

publicznego

realizowanego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego:

„Sprzątanie oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich oraz usługi powiązane”, znak
postępowania SOO.271.03.2019, 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 (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wprowadza modyfikację zapisów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. W rozdziale IV SIWZ pkt 3 lit. A a) otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

a) usługę przycinania żywopłotów – 5 razy w

a) usługę przycinania żywopłotów – 4 razy w

roku (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,

roku (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień),

październik),

dodatkowo

dodatkowo

podcinanie

pojedynczych odrostów w zależności od

podcinanie

pojedynczych

odrostów w zależności od potrzeb;

potrzeb;

2. W rozdziale IV SIWZ pkt 3 lit. D c) otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

c) obsadzanie roślinami jednorocznymi,
zakupionymi
przez
Wykonawcę
i
Zamawiającego, miejsc wyznaczonych przez
Zamawiającego w okresie od 15 maja do 15
czerwca.

c)
obsadzanie
roślinami
jednorocznymi,
zakupionymi przez Wykonawcę i Zamawiającego,
miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego w
okresie od 15 maja do 15 czerwca.

Wykonawca jest zobowiązany do kupienia i
posadzenia
roślin
według
poniższego
zestawienia:
- 5 600 sztuk z gatunku bratek, żeniszek,
aksamitka, smagliczka, starzec i inne w tej

Wykonawca jest zobowiązany do zakupienia i
posadzenia
roślin
według
poniższego
zestawienia:
- 3 000 sztuk z gatunku bratek, żeniszek,
aksamitka, smagliczka, starzec i inne w tej

grupie cenowej,
- 1 400 sztuk z gatunku pelargonii, begonii,
surfinii, petunii i inne w tej grupie cenowej.
Należy kupować rośliny I gatunku, zdrowe,
które osiągnęły pełną wartość dekoracyjną
(są w pełni bądź początkowej fazie
kwitnienia lub uzyskały wymaganą wartość
ozdobną ulistnienia). Rodzaj, gatunek,
kolorystykę
i
schemat
nasadzeń
jednorocznych i wieloletnich należy uzgodnić
z Zamawiającym każdorazowo. Wysadzanie
roślin jednorocznych następować będzie
według planu nasadzeń uzgodnionym z
Zamawiającym do 10 maja,

grupie cenowej.

Należy kupować rośliny I gatunku, zdrowe, które
osiągnęły pełną wartość dekoracyjną (są w pełni
bądź początkowej fazie kwitnienia lub uzyskały
wymaganą wartość ozdobną ulistnienia). Rodzaj,
gatunek, kolorystykę i schemat nasadzeń
jednorocznych i wieloletnich należy uzgodnić z
Zamawiającym każdorazowo. Wysadzanie roślin
jednorocznych następować będzie według planu
nasadzeń uzgodnionym z Zamawiającym do 10
maja,

3. W rozdziale VI SIWZ pkt 1 ppkt 3 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

b) Wykonawca winien dysponować osobami

b) Wykonawca winien dysponować osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek

zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek

ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli

ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli

wykaże dysponowanie co najmniej dwiema

wykaże dysponowanie co najmniej jedną

osobami

osobą posiadającą wykształcenie minimum

posiadającymi

wykształcenie

minimum średnie - ogrodnicze lub inne

średnie ogrodnicze lub z zakresu ochrony

pokrewne związane z pielęgnacją zieleni

środowiska

4. W rozdziale XII pkt 15 lit. a SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją

Po modyfikacji

a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i

a) ofertę wraz z kompletem dokumentów i

oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć

oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć

w kopercie (opakowaniu), która ma być

w kopercie (opakowaniu), która ma być

zabezpieczona w sposób uniemożliwiający

zabezpieczona w sposób uniemożliwiający

odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia

odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia

opakowania. Kopertę należy zaadresować w

opakowania. Kopertę należy zaadresować w

następujący sposób:

następujący sposób:

Gmina Miejska Kętrzyn

Gmina Miejska Kętrzyn

Oferta „Sprzątanie oraz usługi

Oferta „Sprzątanie oraz usługi

sanitarne

sanitarne

na obszarach miejskich oraz

na obszarach miejskich oraz

usługi powiązane”

usługi powiązane”

Nie otwierać przed 02.04.2019r.,

Nie otwierać przed 04.04.2019r.,

godz. 08:15

godz. 08:15

5.

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

Po modyfikacji

1) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie

1) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie

zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400

zamawiającego – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn,

Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, w Biurze

ul. Wojska Polskiego 11, w Biurze Obsługi

Obsługi Interesantów (parter Urzędu), w

Interesantów (parter Urzędu), w terminie do

terminie do 02.04.2019r. do godz. 08:00.

04.04.2019r. do godz. 08:00.

2) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie

2) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie

zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400

zamawiającego, – Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn,

Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr

ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 108, w dniu

108,

04.04.2019r. do godz. 08:15.

w dniu 02.04.2019r. do godz.

08:15.
6. w rozdziale XVI SIWZ pkt 1 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Przed modyfikacją
1)

Przedłożenia

kopii

Po modyfikacji
dokumentów

1)

Przedłożenia

kopii

dokumentów

potwierdzających posiadanie przez wykazane w

potwierdzających posiadanie przez wykazane w

wykazie osoby wykształcenia minimum średniego

wykazie osoby wykształcenia minimum średniego

ogrodniczego lub inne pokrewne związane z

ogrodniczego lub z zakresu ochrony środowiska

pielęgnacją zieleni
7.

Wprowadza się modyfikację załącznika nr 1 do istotnych postanowień umowy stanowiących
zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz terenów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia.
Zmodyfikowany, ujednolicony Wykaz terenów komunalnych objętych przedmiotem
zamówienia zamieszony zostaje na stronie BIP Zamawiającego.

8.

Wprowadza się modyfikację załącznika nr 7 do SIWZ- istotne postanowienia umowy w
następującym zakresie:
Adres
zmiany
§ 2 ust. 1
pkt. 1 lit. a)

§ 2 ust. 1
pkt. 4 lit. c)

Przed modyfikacją

Po modyfikacji

a) usługę przycinania żywopłotów
– 5 razy w roku (czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień, październik),
dodatkowo
podcinanie
pojedynczych
odrostów
w
zależności od potrzeb;

a) usługę przycinania żywopłotów – 4
razy w roku (czerwiec, lipiec, sierpień,
wrzesień),
dodatkowo
podcinanie
pojedynczych odrostów w zależności od
potrzeb;

c)
obsadzanie
roślinami
jednorocznymi, zakupionymi przez
Wykonawcę i Zamawiającego, miejsc
wyznaczonych przez Zamawiającego

c) obsadzanie
zakupionymi
Zamawiającego
Zamawiającego

roślinami jednorocznymi,
przez
Wykonawcę
i
miejsc wyznaczonych przez
w okresie od 15 maja do 15

w okresie od 15 maja do 15 czerwca.

czerwca.

Wykonawca jest zobowiązany do
zakupienia i posadzenia roślin według
poniższego zestawienia:
- 5 600 sztuk z gatunku bratek,
żeniszek,
aksamitka,
smagliczka,
starzec i inne w tej grupie cenowej,
- 1 400 sztuk z gatunku pelargonii,
begonii, surfinii, petunii i inne w tej
grupie cenowej.
Należy kupować rośliny I gatunku,
zdrowe, które osiągnęły
pełną
wartość dekoracyjną (są w pełni bądź
początkowej fazie kwitnienia lub
uzyskały wymaganą wartość ozdobną
ulistnienia).
Rodzaj,
gatunek,
kolorystykę i schemat nasadzeń
jednorocznych i wieloletnich należy
uzgodnić
z
Zamawiającym
każdorazowo.
Wysadzanie
roślin
jednorocznych następować będzie
według planu nasadzeń uzgodnionym
z Zamawiającym do 10 maja,

Wykonawca jest zobowiązany do zakupienia
i posadzenia roślin według poniższego
zestawienia:
- 3 000 sztuk z gatunku bratek,
żeniszek,
aksamitka,
smagliczka,
starzec i inne w tej grupie cenowej.

Należy kupować rośliny I gatunku, zdrowe,
które osiągnęły pełną wartość dekoracyjną
(są w pełni bądź początkowej fazie
kwitnienia lub uzyskały wymaganą wartość
ozdobną ulistnienia). Rodzaj, gatunek,
kolorystykę
i
schemat
nasadzeń
jednorocznych
i
wieloletnich
należy
uzgodnić z Zamawiającym każdorazowo.
Wysadzanie
roślin
jednorocznych
następować będzie według planu nasadzeń
uzgodnionym z Zamawiającym do 10 maja,

Na stronie internetowej Zamawiającego
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
do pobrania:
1) zmodyfikowany, ujednolicony Wykaz terenów komunalnych objętych przedmiotem zamówieniazał. nr 1 do istotnych postanowień umowy stanowiących zał. nr 7 do SIWZ;
2) zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy- zał. nr 7 do SIWZ
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas
sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków.
Oferty złożone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne
z SIWZ.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka

Sporządzili: E.S., B.S.

