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    Jastrzębie-Zdrój, dn. 16.03.2020   r. 

BZP.271.11.2020                                                                             

  Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:   

„Utrzymanie letnie i zimowe miasta Jastrzębie-Zdrój (Kwartały 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13)” 

 

Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, iż Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

1) Pkt 8.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 

„W celu spełnienia warunków, o których mowa w pkt 8.1.3) lit. b) SIWZ, Wykonawca wykaże, że 
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wysokości pozwalającej na realizację 
zamówienia przez okres co najmniej 2 miesięcy przy założeniu, iż zapłata za faktycznie wykonany 
zakres nastąpi  
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury: 
Część I  - 130 000,00  PLN brutto 

Część II - 124 000,00  PLN brutto 

Część III - 262 000,00  PLN brutto 

Część IV - 166 000,00  PLN brutto 

Część V -   429 000,00  PLN brutto 

Część VI - 126 000,00  PLN brutto 

Część VII- 135 000,00  PLN brutto 

 
UWAGA: 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część powyższy warunek należy potwierdzić przedkładając 

dokument, z którego wynikać będzie, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na 

łączną wartość wymaganą w ramach poszczególnych Części zamówienia. 

 

2) Pkt 8.3. ppkt.3 lit g) który otrzymuje brzmienie: 
 

g)   Część VII: 

− pojazd z zamontowaną piaskarko-solarką oraz zamontowanym pługiem – 1 sztuka, 

− pojazdy z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem –2 sztuki, 

− pojazdy do utrzymania chodników z zamontowanym pługiem i rozrzutnikiem – 1 sztuka 

− stałe urządzenie do wytwarzania solanki – 1 sztuka 
 

mailto:prezydent@um.jastrzebie.pl


 

 
Email: bzp@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 133 

al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska 
- 

www.jastrzebie.pl 

W związku z modyfikacją zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając w myśl 

art. 38 ust. 6, ustawy Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/ Zamawiający informuje, 

iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

- termin składania ofert: 17.04.2020 r. do godz. 10.50, 

- termin wniesienia wadium: 17.04.2020 r. do godz. 10.50 

- otwarcie ofert: 17.04.2020 r. o godz. 11.00. 

 

                  W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, korzystając z art. 38 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, iż zmianie ulegają zapisy:      

    

1. pkt. 12 ppkt 1 siwz, który otrzymuje brzmienie: 

„ 12.1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy nie później niż do dnia 17.04.2020 r., do godz. 11:50”  

2. pkt. 13 ppkt 1 siwz, który otrzymuje brzmienie: 

 „ 13.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.04.2020 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 130 A 
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.”  

 

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.  
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