BZP.341-05/09

Swarzędz, dnia 23 . 01 . 2009r.

dotyczy zamówienia publicznego na „Pozimowe i letnie oczyszczanie ulic i dróg na
terenie miasta i gminy Swarzędz”

Zmiana treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający poprawia zapis z opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
było: „(...) Dwukrotne mechaniczne (letnie) oczyszczanie w miesiącu (zamawiający szacuje że
prace objęte przedmiotem zamówienia będą zlecane średnio dwukrotnie w ciągu miesiąca jednakże zależy to wyłącznie od bieżących potrzeb zamawiającego i lokalnych uwarunkowań).
Przewidziany termin realizacji zamówienia: maj – grudzień (...)”,
ma być (zmienia na): „(...) Dwukrotne mechaniczne (letnie) oczyszczanie w miesiącu (zamawiający
szacuje że prace objęte przedmiotem zamówienia będą zlecane średnio dwukrotnie w ciągu
miesiąca - jednakże zależy to wyłącznie od bieżących potrzeb zamawiającego i lokalnych
uwarunkowań). Przewidziany termin realizacji zamówienia: maj – listopad (...)”. Zmiana
spowodowana jest omyłką pisarską, która powodowała rozbieżność w opisie przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pozimowe
oczyszczanie (jednokrotne wykonanie) planuje się zlecić w miesiącu marcu lub kwietniu. Natomiast
letnie oczyszczanie (dwukrotne wykonanie każdego miesiąca) planuje się zlecać w okresie maj –
listopad tj. 7 miesięcy.
Zamawiający poprawia treść strony formularza ofertowego (oferty) - stronę 18 Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia - zgodnie z poniższym załącznikiem. Zmiana podyktowana jest
nieprecyzyjnym określeniem formularza ofertowego - „Oferty”.
Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert
przetargowych do dnia 28 . 01 . 2009r, do godz. 10:00 (pokój 202). Otwarcie ofert nastąpi dnia
28 . 01 . 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 410.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w oznaczeniach składanych ofert przetargowych.

Załącznik nr 1 – poprawiona strona 18 z 34 SIWZ: „OFERTA”.
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Załącznik nr 1

Rozdział 4

O F E R T A
..............................................
(pieczęć adresowa firmy
Wykonawcy)

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym: “Pozimowe i letnie
oczyszczanie ulic i dróg na terenie miasta i gminy Swarzędz” z dnia 13.01.2009 roku
opublikowanego
w
siedzibie
Zamawiającego
oraz
na
stronie
internetowej
(http://bip.swarzedz.eu),oraz w BZP pod pozycją nr 3928-2009 oferujemy:
1. Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem za kwotę w zł:
Netto:
............... zł
Należny podatek VAT:
............... zł
Brutto (wraz z podatkiem VAT):
............... zł
Słownie: ................................................................................ zł

Lp. Nazwa usługi

Stawka za 1
km netto
Ilości szacunkowe
1
2

Wartość
szacunkowa
netto
1x2

66,935 km

1 Pozimowe oczyszczanie

(podana ilość
szacunkowa dla
jednokrotnego
oczyszczania)

937,09 km

2 Letnie oczyszczanie

(podana ilość dla
dwukrotnego
oczyszczania w ciągu
miesiąca przez okres 7
miesięcy)

Łączna wartość
szacunkowa netto
Wartość podatku VAT
Wartość łączna brutto

2.

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2009 roku.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkach Zamówienia.
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