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Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „ Usługę utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta 
i Gminy Brusy w roku 2021

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający zmienia treści SIWZ 
w następujący sposób:

1. Rozdział III. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ust. I.2.3.4 Zimowe utrzymanie ciągów 
pieszych i rowerowych, otrzymuje brzmienie:

• „zimowe utrzymanie ciągów pieszych i rowerowych trwa od dnia podpisania umowy do 
30 kwietnia oraz od 1 listopada do 31 grudnia i obejmuje:
Brusy: Plac Jana Pawła II - park oraz przystanek PKS, teren przyległy do Urzędu Miejskiego, 
plac targowy, parking przy ul. Nad Dworcem, ciąg pieszy przy Kaszubskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej - ul. Ogrodowa i Targowa, ciągi piesze przy ul. Armii Krajowej - pomnik 
Karnowskiego, ciągi piesze i rowerowe wzdłuż ul. Gdańskiej od ronda w kierunku Chojnic, 
ciągi piesze wzdłuż cmentarza od ul. Ks. Czarnowskiego do ronda, ciąg pieszy przy ul. 
Gdańskiej przylegający do cmentarza pomordowanych, ciąg pieszy i rowerowy przy ul. 
Wojska Polskiego od ronda do ulicy Derdowskiego, ciąg pieszy wzdłuż ul. Gdańskiej od firmy 
Evra Fish do Gacnika, ciąg pieszy przy ul. Ks. Czarnowskiego, chodniki przy ul. Kwiatowej, 
ciąg pieszy i rowerowy ulica J. Chełmowskiego, ciąg pieszy wzdłuż ul. Targowej od 
skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w kierunku Brusy Wybudowanie, ścieżki rowerowe: Brusy 
- Żabno i Brusy - Wielkie Chełmy, Męcikał, parking przy budynku kulturalno- sportowym - ul. 
Leśna 4 w Lubni, parking przy budynku kulturalno - sportowym w Leśnie, parking w Brusach - 
Jagliach, parking przy budynku socjalno- sportowym w Czyczkowach
> powierzchnia utrzymania zimowego ścieżek rowerowych i chodników -59.168,0 m2, 
> utrzymaniem zimowym nie są objęte pasy jezdne ulic.

• zakres prac obejmuje:
a) usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego z ciągów pieszych i rowerowych 

przylegających do terenów i posesji stanowiących własność Gminy,
b) usuwanie skutków gołoledzi z ciągów pieszych i rowerowych poprzez posypywanie 

mieszanką solno - piaskową.
c) usuwanie skutków gołoledzi z ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Józefa Chełmowskiego 

poprzez posypywanie środkiem chemicznym (chlorkiem magnezu, wapnia itp.)
W okresie zimowym pracownicy wykonujący czynności usuwania z ciągów pieszych, 
rowerowych i placów śniegu po opadach oraz likwidowania skutków gołoledzi muszą być 
do dyspozycji 24h na dobę i gotowi do podjęcia natychmiastowych działań 
w momencie wystąpienia wymienionych zjawisk atmosferycznych”.

2. Rozdział IV. SIWZ Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:
„Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.”

3. §3 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: 
„Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 
2021 r.”



4. Pkt 12 Rozdziału X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie;
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być 
zaadresowana i oznaczona:

Gmina Brusy
ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy

„Usługa utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta i Gminy Brusy w roku 2021” 
Nie otwierać przed 19.01.2021 r. godz. 13—

5. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 19 stycznia 2021 r. do godz. 13°° w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2021 r. o godz. 1315 w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, pok. Nr 24.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach do dnia 19 stycznia 2021 r. do godz. 130g.
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