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Zawiadomienie o wprowadzeniu modyfikacji do SIWZ  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn.: „Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie 

miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi 

pakiet” - ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 222-462667 w dniu 18.11.2017r. oraz 

stronie internetowej zamawiającego www.bogatynia.pl. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 
1579), Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Gmina Bogatynia zawiadamia, że 
wprowadza modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
Część II. Formularz ofertowy wraz z załącznikami załącznik nr 1a, str. 32  
 
jest: 

Zaoferowane warunki płatności – KRYTERIUM OCENY OFERT: 
Oświadczamy, że wynagrodzenie za wykonanie stałych czynności obejmujących letnie  
i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia, 
będzie nam płacone co ………………………. (miesiąc lub dwa miesiące). 
                                                          (należy wpisać właściwe) 
 

winno być: 

Zaoferowane warunki płatności – KRYTERIUM OCENY OFERT: 
Oświadczamy, że wynagrodzenie za wykonanie stałych czynności związanych  
z opróżnianiem i wywozem odpadów stałych z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji 
„Psi Pakiet” na terenie miasta i gminy Bogatynia, będzie nam płacone co 
………………………. (miesiąc lub dwa miesiące). 
  (należy wpisać właściwe) 

 

Część I.  Instrukcja dla Wykonawców, str. 3 

jest: 

 Ręczne zamiatanie i oczyszczanie wraz z usuwanie zgarniętych nieczystości z: 
- dróg, mostów, kładek, parkingów, schodów, ulicznych wiat przystankowych i terenu wokół 
przystanku w promieniu 1,5m, chodników, alejek parkowych i ścieżek (oczyszczanie 
chodników obejmuje całe powierzchnie ciągów pieszych – chodniki z betonowych płytek, 
polbruku, dywaniki asfaltowe, utwardzone ścieżki gruntowe). 
 
winno być: 

 Ręczne zamiatanie i oczyszczanie wraz z usuwanie zgarniętych nieczystości z: 
- dróg, mostów, kładek, parkingów, schodów, ulicznych wiat przystankowych i terenu wokół 
przystanku w promieniu 1,5m, chodników, alejek parkowych i ścieżek (oczyszczanie 
chodników obejmuje całe powierzchnie ciągów pieszych – chodniki z betonowych płytek, 
polbruku, dywaniki asfaltowe). 
 
 

http://www.bogatynia.pl/


Część III Projekt umowy (CZĘŚĆ I), str. 139, §1, ust 6, pkt 6.3 
jest: 
6.3. Ręczne zamiatanie i oczyszczanie wraz z usuwanie zgarniętych nieczystości z: 
- dróg, mostów, kładek, parkingów, schodów, ulicznych wiat przystankowych i terenu wokół 
przystanku w promieniu 1,5m, chodników, alejek parkowych i ścieżek (oczyszczanie 
chodników obejmuje całe powierzchnie ciągów pieszych – chodniki z betonowych płytek, 
polbruku, dywaniki asfaltowe, utwardzone ścieżki gruntowe; 
 
winno być: 
6.3. Ręczne zamiatanie i oczyszczanie wraz z usuwanie zgarniętych nieczystości z: 
- dróg, mostów, kładek, parkingów, schodów, ulicznych wiat przystankowych i terenu wokół 
przystanku w promieniu 1,5m, chodników, alejek parkowych i ścieżek (oczyszczanie 
chodników obejmuje całe powierzchnie ciągów pieszych – chodniki z betonowych płytek, 
polbruku, dywaniki asfaltowe); 
 
 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy stosować ją odpowiednio. 
 
 
 

                                                                                                   W imieniu Zamawiającego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. strona: www.bogatynia.pl 
2. a/a. 

 

Sprawę prowadzi:    Wydział Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska 

Komisja Przetargowa                          ul. 1 Maja 29; 59-920 Bogatynia 

Tel. 0 75 77 25 372                                                               
e - mail: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl         

mailto:zamowienia.publiczne@bogatynia.pl

