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Reguły, 07 stycznia 2021 r.  
 

ZP.271.2.94.1.2020 
 
 

 
Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu  

 
 
 

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.2.94.2020 na: Zimowe 

utrzymanie dróg” 

 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a, a także 

art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający 

dokonuje zmiany (sprostowania) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a także 

odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP: 

 

1. Zmiana SIWZ dotyczy pkt 2.1 ppkt 1 i 2: 

BYŁO: 

„1. Część I Zimowe utrzymanie dróg Rejon I 

Zakres prac obejmuje m.in.: 

1) dwustronne odśnieżanie dróg I i II kolejności utrzymania, 

2) dwustronne zwalczanie śliskości z zastosowaniem środków uszorstniających z domieszką 

środków chemicznych w ilości minimum 50% (w cenę wliczyć załadunek oraz użyty 

materiał), dróg I kolejności utrzymania, 

3) dwustronne zwalczanie śliskości z zastosowaniem soli (w cenę wliczyć załadunek oraz 

użyty materiał) dróg I kolejności utrzymania, 

4) dwustronne zwalczanie śliskości z zastosowaniem środków uszorstniających z domieszką 

środków chemicznych w ilości minimum 30% (w cenę wliczyć załadunek oraz użyty 

materiał) dróg I i II kolejności utrzymania. 

Wykaz dróg I-ej i II-ej kolejności stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

2. Część II Zimowe utrzymanie dróg Rejon II 

Zakres prac obejmuje m.in.: 

1) dwustronne odśnieżanie dróg I i II kolejności utrzymania, 

2) dwustronne zwalczanie śliskości poprzez posypanie piaskiem (w cenę wliczyć załadunek 
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oraz użyty materiał) dróg I kolejności utrzymania, 

3) dwustronne zwalczanie śliskości z zastosowaniem środków uszorstniających z domieszką 

środków chemicznych w ilości minimum 30% (w cenę wliczyć załadunek oraz użyty 

materiał) dróg I i II kolejności utrzymania. 

4) dwustronne zwalczanie śliskości z zastosowaniem środków uszorstniających z domieszką 

środków chemicznych w ilości minimum 50% (w cenę wliczyć załadunek oraz użyty 

materiał) dróg I kolejności utrzymania.” 

 

JEST: 

„1. Część I Zimowe utrzymanie dróg Rejon I 

Zakres prac obejmuje m.in.: 

1) dwustronne odśnieżanie dróg I i II kolejności utrzymania, 

2) dwustronne zwalczanie śliskości dróg I kolejności utrzymania z zastosowaniem 

środków uszorstniających z domieszką środków chemicznych w ilości minimum 50%, 

3) dwustronne zwalczanie śliskości dróg II kolejności utrzymania z zastosowaniem 

środków uszorstniających z domieszką środków chemicznych w ilości minimum 50%, 

Wykaz dróg I-ej i II-ej kolejności stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

2. Część II Zimowe utrzymanie dróg Rejon II 

Zakres prac obejmuje m.in.: 

1) dwustronnym odśnieżaniu dróg I i II kolejności utrzymania, 

2) dwustronnym zwalczaniu śliskości dróg I kolejności utrzymania z zastosowaniem 

środków uszorstniających z domieszką środków chemicznych w ilości minimum 50%, 

3) dwustronnym zwalczaniu śliskości dróg II kolejności utrzymania z zastosowaniem 

środków uszorstniających z domieszką środków chemicznych w ilości minimum 50%, 

4) dwustronne zwalczanie śliskości poprzez posypanie piaskiem dróg I kolejności 

utrzymania, 

Wykaz dróg I-ej i II-ej kolejności stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.” 

 

 

2. Zmiana załącznika do SIWZ – Formularz ofertowy 

Zamawiający informuje, że w pkt 4) Formularza ofertowego 

Należy wpisać odpowiednio dla każdej części postępowania wartości oceniane w ramach 

kryterium Czas reakcji (Tr) i tak dla części I i II  zgodnie z SIWZ 18.2.2.: 

„Czas reakcji na drogach I kategorii (Tr) określony w ofercie, po którym od wystąpienia 

zjawisk atmosferycznych Wykonawca przystąpi do wykonywania czynności związanych z 

zimowym utrzymaniem dróg”  a dla części III  zgodnie z SIWZ 18.4.2: 

„Czas reakcji (Tr) określony w ofercie, po którym od wystąpienia zjawisk atmosferycznych 

Wykonawca przystąpi do wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem 

chodników i ścieżek rowerowych”. 
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Zamawiający zmienia formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

3. W Rozdz. 16  MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA oraz  OTWARCIA OFERT : 

Pkt. 16.2 otrzymuje brzmienie: 

„Termin składania ofert upływa dnia 11.01.2021 r. godz. 13:00.” 

Pkt 15.3: 

 

Pkt. 16.5 otrzymuje brzmienie: 

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie 

Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-

816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216, II piętro.” 

 
 

Z poważaniem 
Wójt Gminy Michałowice 
 
/-/ Małgorzata Pachecka 
 


