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Wykonawcy wszyscy

Dotyczyć przetargu nieograniczonego na „ Usługg utrzymania zieleni i czystości na terenie Miasta
1 Gminy Brusy w roku 202/

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. Ust. 1 i 2 Rozdziału XII do SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca określi cenę podaną w złotych polskich (PLN) za cały przedmiot zamówienia 
w wysokości brutto oraz za poszczególne zadania w wysokości brutto a także ceny jednostkowe 
za koszenie oraz zamiatanie mechaniczne brutto.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną łączną brutto a sumą cen brutto określonych 
w pkt Al), A2), A3) i A4) oferty Zamawiający przyjmie jako prawidłową sumę cen brutto 
określonych w pkt Al), A2), A3) i A4).”

2. Ust. 1 Rozdziału XIV do SIWZ Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
otrzymuje brzmienie:
„Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
a) harmonogram rzeczowo - finansowy przygotowany na podstawie Załącznika Nr 5 do 

Istotnych postanowień umowy;
b) uproszczony kosztorys ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 13 do SIWZ. 

którego wartość musi być zgodna z ceną oferty wpisaną w formularzu ofertowym;
c) polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i do zachowania ubezpieczenia 

do końca realizacji zamówienia.”

3. Zmienia się Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty, który otrzymuje brzmienie jak 
w Załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.

4. §5 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:
„1 . Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie obejmujące przedmiot umowy w wysokości: 

netto (bez podatku VAT):..................
słownie:..........................................................
brutto (łącznie z podatkiem VAT):.......................................
słownie:.........................................................
w tym za:

1) Konserwację bieżącą terenów zieleni 
netto:.................................
podatek VAT (8%):.................................
brutto:.....................................
Cena jednostkowa za koszenie 1 m : .... zł brutto

2) Kompleksowe utrzymanie terenów placów zabaw, boisk sportowych i terenów 
wypoczynkowo - rekreacyj nych

netto:.......................................
podatek VAT (8%):......................................
brutto:  • •.........9Cena jednostkowa za koszenie 1 m :.... zł brutto

3) Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy



netto:.......................................
podatek VAT (8%):.......................................
brutto:.....................................
Cena jednostkowa za zamiatanie mechaniczne Im :..... zł brutto

4) Utrzymanie zieleni na terenach związanych z turystyką wodną
netto:.....................................
podatek VAT (8%):.....................................
brutto:............................ .
Cena jednostkowa za koszenie 1 m : .... zł brutto.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 w zakresie koszenia oraz zamiatania 
mechanicznego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie będące iloczynem ceny jednostkowej i 
ilości faktycznie wykonanych prac.
3. Cena jednostkowa dla koszenia traw w terenie płaskim i na skarpach jest uśredniona i 
skalkulowana jako jedna cena.
4. Wykonawca będzie wystawiał faktury co miesiąc po wykonaniu prac.
5. Zamawiający dopuszcza, w uzgodnieniu z Wykonawcą, wykonanie prac zamiennych.
6. Zakres prac zlecony Wykonawcy uzależniony będzie od aktualnych potrzeb 
Zamawiającego. Zamawiający może zmniejszyć obmiar terenów do koszenia, albo zmniejszyć 
krotność koszenia w stosunku do założonych harmonogramów, z uwagi na jego aktualne 
potrzeby, a wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego z tego tytułu odszkodowania. 
W takim przypadku faktura w danym miesiącu zostanie wystawiona na kwotę niższą niż 
zakładana w Załączniku Nr 5 do niniejszej umowy Harmonogram rzeczowo - finansowy.”

5. §6 ust. 1 Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: 
„Miesięczne fakturowanie wykonanych prac będzie następowało na podstawie protokołu 
odbioru prac potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej umowy z zastrzeżeniem 
§5 ust. 6.”

6. §10 ust. 2 lit. b) tiret pierwszy Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 
otrzymuje brzmienie:
„zmiany zakresu przedmiotu umowy, o których mowa w §5 ust. 5 i 6 (zmniejszenie 
wynagrodzenia);”

7. Zmienia się Załączniki Nr 1 i 2 do Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy, 
które otrzymują brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego pisma.

8. 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 22.01.2021 r. godz. 13—

9. Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 1300 w Urzędzie Miejskim 

w Brusach, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy, Biuro interesanta, pok. Nr 1.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 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. 38 ust. 6 ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 1300.

Z up.

cholmgr mz. 
Spe', 

zamówień publicznych

Załączniki;
1. Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty - NOWY
2. Załączniki Nr 1 i 2 do Załącznika Nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy - NOWE


