Kętrzyn, dnia 07.11.2019r.
Zamawiający:
Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr SO.271.22.2019
znak: SO.271.22.2019
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SO.271.22.2019 w trybie przetargu
nieograniczonego „Utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych
utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn”

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 jezdni i chodników dróg gminnych oraz dróg powiatowych
utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn”, znak post. SO.271.22.2019, Zamawiający
działając na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wprowadza modyfikację zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:
1) Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ
Adres
Przed modyfikacją
zmiany
Rozdział
IX
2. wadium w wysokości
SIWZ pkt 2
Nr
Kwota wadium

Po modyfikacji
2. wadium w wysokości
Nr
Kwota wadium
części

części
Część I

8.000,00 zł

Część I

8.000,00 zł

Część II

1.000,00 zł

Część II

1.000,00 zł

odrębnie dla każdej części należy
wnieść przed upływem terminu na
składanie ofert, tj. do dnia
20.11.2019r. do godz. 10.00,

odrębnie dla każdej części należy
wnieść przed upływem terminu na
składanie ofert, tj. do dnia
25.11.2019r. do godz. 10.00,

Rozdział XIII
ust. 1 pkt 1)

1) Ofertę
należy
złożyć
drogą
elektroniczną
za
pomocą
dedykowanego
Formularza
do
złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego
na
ePUAP
i
udostępnionego
również
na
miniPortalu
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
- w
nieprzekraczalnym terminie do dnia
20.11.2019r. do godz. 10:00;

1) Ofertę należy złożyć drogą
elektroniczną
za
pomocą
dedykowanego
Formularza
do
złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego
na
ePUAP
i
udostępnionego
również
na
miniPortalu
pod
adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
- w
nieprzekraczalnym terminie do dnia
25.11.2019r. do godz. 10:00;

Rozdział XIII
ust. 2 pkt 1)

1)

1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi
w dniu 25.11.2019r. o godz.
10:30,

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w
dniu 20.11.2019r. o godz. 10:30,

2. Zmianie ulegają między innymi następujące zapisy formularza oferty – zał. nr 1 do SIWZ
Adres
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
zmiany
Oferujemy
w CZĘŚCI I - Utrzymanie zimowe
w CZĘŚCI I - Utrzymanie zimowe
wykonanie
jezdni i chodników dróg gminnych
jezdni i chodników dróg gminnych
zamówienia
oraz dróg wewnętrznych
oraz dróg wewnętrznych
A.

„Utrzymanie

zimowe

jezdni

i

A.

„Utrzymanie

zimowe

jezdni

i

chodników dróg gminnych oraz dróg

chodników dróg gminnych oraz dróg

wewnętrznych”

wewnętrznych”

w okresie od dnia podpisania umowy do

w okresie od dnia podpisania umowy do

15.05.2020r.:

15.05.2020r. w rozbiciu na:

cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT

I. Rok 2019: cena netto ……………. zł/1

(…... %) ……………. zł = cena brutto

dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena

………………

brutto

zł

x

74

dni

………………………….brutto

=

słownie:

………………………………………………………

………………

zł

x

24

………………………….brutto

dni

=

słownie:

………………
II. Rok 2020: cena netto ……………. zł/1
dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena
brutto

………………

zł

x

50

………………………….brutto

dni

=

słownie:

…………………………………………………………
RAZEM

I

+

II

brutto:

…………………………………………………………

słownie:………………………………………………
…………………………………………………………

B.

Usługi

zamiatania

i

usługi

B.

Usługi

zamiatania

i

usługi

towarzyszące w obrębie jezdni i

towarzyszące w obrębie jezdni i

chodników

chodników

w

przypadku

braku

w

przypadku

braku

pokrywy śnieżnej, brak gołoledzi,

pokrywy śnieżnej, brak gołoledzi,

brak szronu, brak lodowicy w okresie

brak szronu, brak lodowicy w okresie

od

od

dnia

podpisania

umowy

do

dnia

podpisania

umowy

do

30.04.2020 r.:

30.04.2020 r. w rozbiciu na:

cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT

I. Rok 2019: cena netto ……………. zł/1

(…... %) ……………. zł = cena brutto

dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena

………………

brutto

zł

x

………………………….brutto

108

dni

=

słownie:

…………………………………………………………

………………

zł

………………………….brutto

x

37

dni

=

słownie:

…………………………………………………………

………………………

II. Rok 2020: cena netto ……………. zł/1
dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena

…………………………………………………………

brutto

………………

zł

x

71

dni

…………………………………………………………

………………………….brutto

……………………..

…………………………………………………………

=

słownie:

………………………

RAZEM

I

+

II

brutto:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
słownie:………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………..

w CZĘŚCI II - Utrzymanie zimowe
jezdni

i

chodników

dróg

powiatowych

w CZĘŚCI II - Utrzymanie zimowe
jezdni

i

chodników

dróg

powiatowych w rozbiciu na:
I. Rok 2019: cena netto ……………. zł/1

cena netto ……………. zł/1 dzień + VAT
(…... %) ……………. zł = cena brutto
………………

zł

x

………………………….brutto

74

dni

=

słownie:

dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena
brutto

………………

zł

x

24

………………………….brutto

dni

=

słownie:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………..

…………………………

II. Rok 2020: cena netto ……………. zł/1
dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena
brutto

………………

zł

x

50

………………………….brutto

dni

=

słownie:

…………………………………………………………
…………………………..
RAZEM

I

+

II

brutto:

…………………………………………………………

słownie:………………………………………………
…………………………………………………………

4. Zmianie ulegają następujące zapisy istotnych postanowień umowy- zał. nr 6a do SIWZ
Adres
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
zmiany
§ 4 ust. 1 1. Szacunkowe wynagrodzenie umowne 1. Szacunkowe wynagrodzenie umowne
istotnych
należne Wykonawcy z tytułu realizacji należne Wykonawcy z tytułu realizacji
postanowień
przedmiotu zamówienia, o którym przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3
umowy
mowa w § 3 ust. 1 wynosi:
ust. 1 wynosi:
A. Utrzymanie zimowe jezdni i A.
„Utrzymanie
zimowe
jezdni
chodników dróg gminnych oraz

i chodników dróg gminnych oraz dróg

dróg wewnętrznych w okresie od

wewnętrznych” w okresie od dnia

dnia

podpisania umowy do 15.05.2020r. w

podpisania

umowy

do

15.05.2020r.:

rozbiciu na:

cena netto ……………. zł/1 dzień +

I. Rok 2019: cena netto ……………. zł/1

VAT (…... %) ……………. zł = cena

dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena

brutto ……………… zł x 74 dni =

brutto

………………………….brutto

………………………….brutto

słownie:

………………

zł

x

24

dni

=

słownie:

……………………………………………………

………………

………………………………..

II. Rok 2020: cena netto ……………. zł/1
dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena

……………………………………………………

brutto

………………

……………………………………………………

………………………….brutto

………………………………..

…………………………………………………………
RAZEM

I

zł

x

50

dni

=

słownie:

+

II

brutto:

…………………………………………………………

słownie:…………………………………………………
………………………………………………………

B.

Usługi

zamiatania

i

usługi

B.

Usługi

zamiatania

towarzyszące

chodników w przypadku braku

chodników

pokrywy śnieżnej, brak gołoledzi,

pokrywy śnieżnej, brak gołoledzi, brak

brak szronu, brak lodowicy w

szronu, brak lodowicy w okresie od

okresie

dnia podpisania umowy do 30.04.2020

dnia

podpisania

w

obrębie

usługi

towarzyszące w obrębie jezdni i

od

w

i

przypadku

jezdni

i

braku

umowy do 30.04.2020r.:

r. w rozbiciu na:

cena netto ……………. zł/1 dzień +

I. Rok 2019: cena netto ……………. zł/1

VAT (…... %) ……………. zł = cena

dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena

brutto ……………… zł x 108 dni =

brutto

………………………….brutto

………………………….brutto

słownie:

……………………………………………………

………………

zł

x

37

dni

=

słownie:

…………………………………………………………

……………………………

II. Rok 2020: cena netto ……………. zł/1
dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena

……………………………………………………

brutto

………………

zł

x

71

dni

=

……………………………………………………

………………………….brutto

………………………………..

……………………………………………………………

słownie:

……………………

RAZEM

I

+

II

brutto:

……………………………………………………………
………………………………………………………
słownie:…………………………………………………
……………………………………………………………
W § 4 ust. 5
otrzymuje
brzmienie:

5. Faktury płatne będą przelewem na
rachunek
Wykonawcy
nr:
……………………………………………
……………………………………………
……………………..…w terminie 30 dni
od
dnia
otrzymania
prawidłowo
wystawionej faktury

5. Należność za wykonane prace zapłacona
będzie według mechanizmu split payment,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przy czym za datę zapłaty
przyjmuje się datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego. Zapłata
wynagrodzenia nastąpi przelewem, na numer
rachunku bankowego Wykonawcy
……………………. w banku ………………...
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że
wskazany wyżej rachunek bankowy należy do
Wykonawcy i został dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT nr ………………….. w
banku ……………………… na cele prowadzonej
działalności gospodarczej.

4. Zmianie ulegają następujące zapisy istotnych postanowień umowy- zał. nr 6b do SIWZ
Adres
Przed modyfikacją
Po modyfikacji
zmiany
§ 4 ust. 1 1. Szacunkowe wynagrodzenie umowne 1. Szacunkowe wynagrodzenie umowne
istotnych
należne Wykonawcy z tytułu realizacji należne Wykonawcy z tytułu realizacji
postanowień
umowy
przedmiotu zamówienia wynosi za przedmiotu zamówienia wynosi za okres: od
okres: od dnia podpisania umowy do

dnia podpisania umowy do 15.05.2020 r. w

15.05.2020 r.:

rozbiciu na:

cena netto ……………. zł/1 dzień +

I. Rok 2019: cena netto ……………. zł/1

VAT (…... %) ……………. zł = cena

dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena

brutto ……………… zł x 74 dni =

brutto

………………………….brutto

………………………….brutto

słownie:

………………

zł

x

24

dni

=

słownie:

……………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………

II. Rok 2020: cena netto ……………. zł/1

dzień + VAT (…... %) ……………. zł = cena
brutto

………………

zł

x

50

………………………….brutto

dni

=

słownie:

……………………………………………………………
RAZEM

I

+

II

brutto:

…………………………………………………………

słownie:…………………………………………………
………………………………………………………
W § 4 ust. 6
otrzymuje
brzmienie:

6. Faktury płatne będą przelewem na
rachunek
Wykonawcy
nr:
……………………………………………
……………………………………………
……………………..…w terminie 30 dni
od
dnia
otrzymania
prawidłowo
wystawionej faktury

6. Należność za wykonane prace zapłacona
będzie według mechanizmu split payment,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przy czym za datę zapłaty
przyjmuje się datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego. Zapłata
wynagrodzenia nastąpi przelewem, na numer
rachunku bankowego Wykonawcy
……………………. w banku ………………...
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że
wskazany wyżej rachunek bankowy należy do
Wykonawcy i został dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT nr ………………….. w
banku ……………………… na cele prowadzonej
działalności gospodarczej.

W związku z dokonaną modyfikacją SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie BIP Zamawiającego
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/285/Utrzymanie_zimowe_jezdni_i_chodnikow_
drog_gminnych_oraz_drog_powiatowych_utrzymywanych_przez_Gmine_Miejska_Ketrzyn/
zmodyfikowane, ujednolicone załączniki do SIWZ:
zm1- zmodyfikowany ujednolicony wzór formularza oferty;
zm6a- zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy;
zm6b – zmodyfikowane ujednolicone istotne postanowienia umowy.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy PZP przekazał w dniu
07.11.2019r. drogą elektroniczną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia o zamówieniu w/w zakresie.
Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas
sporządzania ofert.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta
(-) Ryszard Niedziółka
Sporządziły:
M.S., B.S.

