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ZZP.271.26.2022.AK                   Ozimek, dnia 18.11.2022r. 
 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający Gmina Ozimek przed upływem terminu składania ofert zmienia 

treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: 
 
 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek 
 

Dotyczy cz. 1-10 
 
Miejsce, w którym należy zmienić tekst: 
Rozdział III 
 Było: 
Dla części 1-10 
1. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, 
chodników, parkingów, przestanków autobusowych i placów utwardzonych na terenie gminy 
Ozimek, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej 
temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, 
zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami 
atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych 
warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, 
niskie temperatury).  
Wykonawca zobowiązuje się do : 

- zapewnienia przejezdności całodobowej, 
- zlikwidowania śliskości zimowej na wskazanych odcinkach dróg (wszczególności: na 

skrzyżowaniach, niebezpiecznych łukach poziomych, obiektach mostowych, 
odcinkach o pochyleniu ponad 4%,przystankach autobusowych, innych miejscach 
ustalonych przez zarządcę drogi), 

- likwidowanie śliskości na jezdniach poprzez posypywanie materiałami szorstkimi w 
postaci mieszanki piasku z dodatkiem co najmniej 40% soli drogowej lub w postaci 
mieszanki piasku z dodatkiem co najmniej 30% soli drogowej 

- maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać 
na bieżąco, nie dopuszczając do jego zamarznięcia na jezdni, 

- ilość przejazdów w ciągu doby podczas odśnieżania i likwidowania śliskości zależna 
od panujących warunków atmosferycznych, 

- usunięciu materiału uszorstniającego, zalęgającego na jezdniach, chodnikach, 
obiektach mostowych, terenach utwardzonych w okresie do 21 dni po zakończeniu 
akcji zimowego utrzymania dróg. 
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Po zmianie: 
1. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, 

chodników, parkingów, przestanków autobusowych i placów utwardzonych na terenie 
gminy Ozimek, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków 
obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności 
dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego 
czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze 
i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, 
zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury).  
Wykonawca zobowiązuje się do : 

 zapewnienia przejezdności całodobowej, 
 zlikwidowania śliskości zimowej na wskazanych odcinkach dróg (wszczególności: na 

skrzyżowaniach, niebezpiecznych łukach poziomych, obiektach mostowych, odcinkach 
o pochyleniu ponad 4%,przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych 
przez zarządcę drogi), 

- likwidowanie śliskości na jezdniach poprzez posypywanie materiałami szorstkimi w 
postaci mieszanki piasku z dodatkiem co najmniej 40% soli drogowej lub w postaci 
mieszanki piasku z dodatkiem co najmniej 30% soli drogowej 

 maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać 
na bieżąco, nie dopuszczając do jego zamarznięcia na jezdni, 

 ilość przejazdów w ciągu doby podczas odśnieżania i likwidowania śliskości zależna od 
panujących warunków atmosferycznych, 

 
Rozdział VI 
Było: 
 
Dla części 1-10 

Termin związania ofertą: 30 dni tj. do dnia 22.12.2022r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, dzień ten jest pierwszym dniem 
terminu związania ofertą. 
 
 
Po zmianie: 
 

Dla części 1-10 

Termin związania ofertą: 30 dni tj. do dnia 27.12.2022r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, dzień ten jest pierwszym dniem 
terminu związania ofertą. 
 
Rozdział VIII  pkt. 8 
Było: 

8. Ustala się termin składania ofert na dzień  23 listopada 2022 r., godz.10:00. 
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Po zmianie: 
8. Ustala się termin składania ofert na dzień  28 listopada 2022 r., godz.10:00. 

 
Rozdział IX pkt. 9 
Było: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2022 r., godz.10:30. 

Po zmianie: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2022 r., godz.10:30. 

 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 po zmianie 
2. Projekt umowy po zmianie 
3. Załącznik nr 2 po zmianie 


