
 
Tychy, dnia 4 stycznia 2021 r. 

TZUK.271.23.2020 
        

 „Wykonawcy” 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z ogłoszonym postępowaniem na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez 

TZUK w Tychach” oraz wskutek wniesionego w dniu 19 listopada 2020 r. odwołania i wydanym wyrokiem 

z dnia 7 grudnia 2020 r. przez Krajową Izbę Odwoławczą, Zamawiający uprzejmie informuje, iż zmienia 

treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

1) działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia Specyfikację istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób: 

 

a) zmianie ulga pkt 4. SIWZ i otrzymuje brzmienie: 
 

było: 

4.Termin realizacji zamówienia 

4.1.Termin wykonania: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lutego  

2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  

 

jest: 

4.Termin realizacji zamówienia 

4.1.Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.  

 

b) w zakresie spełniania warunku udziału dot. zdolności technicznej lub zawodowej zmianie ulga 

pkt 5.1.2.2. SIWZ i otrzymuje brzmienie: 

 



było: 

5.1.2.2. Dysponował co najmniej:  

5.1.2.2.1. pojazdem o masie nie przekraczającej 500 kg i masie całkowitej do 1300 kg  

– co najmniej 2 szt.,  

5.1.2.2.3. kosiarką mechaniczną spalinową z koszem na trawę – co najmniej 7 szt.,  

5.1.2.2.4. kosą spalinową/wykaszarką spalinową – co najmniej 22 szt.,  

5.1.2.2.6. nożycami mechanicznymi do cięcia żywopłotów – co najmniej 4 szt.,  

5.1.2.2.7. dmuchawą akumulatorową – co najmniej 2 szt. 

 

jest: 

5.1.2.2. Dysponował co najmniej: 

5.1.2.2.1. kosiarką z koszem na trawę lub bez kosza na trawę o szerokości roboczej koszenia od 100 cm 

do 180 cm oraz współpracującą z ciągnikami o mocy od 15 KM do 60 KM – 4 szt., 

5.1.2.2.2. kosiarką typu miniciągnik z koszem na trawę o szerokości roboczej koszenia od 95 cm do 124 

cm oraz maksymalnej wydajności roboczej od 5.500 m
2
/h do 20.000 m

2
/h – co najmniej 4 szt., 

5.1.2.2.3 samochodem transportowym - dostawczym o masie całkowitej do 3,5 t – co najmniej 4 szt. 

 

c) w zakresie Kryterium nr 2 zmianie ulga pkt 13.3.2. SIWZ i otrzymuje brzmienie: 

 

było: 

13.3.2. Kryterium nr 2: sposób obliczania punktacji w kryterium czas koszenia - punktacja obliczana 

będzie według następującego wzoru:  

 

najkrótszy czas koszenia 

spośród wszystkich ofert 

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x waga kryterium 

       czas koszenia z badanej oferty 

 

 

13.3.2.1. Przez „czas jednokrotnego pierwszego koszenia trawników w parkach  

i skwerach” - rozumie się czas (dni robocze) liczone od dnia przystąpienia do prac lub według wskazań 

Zamawiającego do momentu, gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zakończeniu prac.  

13.3.2.2. Ilość dni roboczych, w trakcie których zostanie zrealizowane jednokrotne pierwsze koszenie 

trawników należy podać liczbowo (np. 25 dni roboczych, 35 dni roboczych itp.). Możliwe jest zaoferowanie 

ilości dni roboczych w przedziale od 18 do 35 dni roboczych.  

13.3.2.3. Oferty z czasem jednokrotnego pierwszego koszenia trawników w parkach  

i skwerach dłuższym niż 35 dni roboczych oraz oferty z podaniem przedziału czasowego (np. 19-21 dni 

roboczych) będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP.  

13.3.2.4.Wskazanie czasu koszenia nastąpi w pkt nr 1.1. formularza oferty (załącznik nr 5 do SIWZ).  

13.3.2.5. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w treści oferty czasu koszenia, Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas jednokrotnego pierwszego koszenia trawników  

w parkach i skwerach, tj. 35 dni roboczych i przyzna 0,00 pkt. w ramach  przedmiotowego kryterium.  



13.3.2.6. W kryterium nr 2 można uzyskać max. 30,00 pkt. 

 

jest: 

„13.3.2. Kryterium nr 2: sposób obliczania punktacji w kryterium czas koszenia - punktacja obliczana 

będzie według następującego wzoru:  

 

najkrótszy czas koszenia 

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x waga kryterium 

       czas koszenia z badanej oferty 

 

 

13.3.2.1. Przez „czas jednokrotnego pierwszego koszenia trawników w parkach  

i skwerach” - rozumie się czas (dni robocze) liczone od dnia przystąpienia do prac lub według wskazań 

Zamawiającego do momentu, gdy Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zakończeniu prac.  

13.3.2.2. Ilość dni roboczych, w trakcie których zostanie zrealizowane jednokrotne pierwsze koszenie 

trawników należy podać liczbowo (np. 20 dni roboczych, 25 dni roboczych itp.). Możliwe jest zaoferowanie 

ilości dni roboczych w przedziale od 16 do 25 dni roboczych.  

13.3.2.3. Oferty z czasem jednokrotnego pierwszego koszenia trawników w parkach i skwerach dłuższym 

niż 25 dni roboczych oraz oferty z podaniem przedziału czasowego (np. 19-21 dni roboczych) będą 

podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP.  

13.3.2.4.Wskazanie czasu koszenia nastąpi w pkt nr 1.1. formularza oferty (załącznik nr 5 do SIWZ).  

13.3.2.5. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w treści oferty czasu koszenia, Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny czas jednokrotnego pierwszego koszenia trawników  

w parkach i skwerach, tj. 25 dni roboczych i przyzna 0,00 pkt. w ramach  przedmiotowego kryterium.  

13.3.2.6. W kryterium nr 2 można uzyskać max. 30,00 pkt. 

 

d) w zakresie Kryterium nr 3 zmianie ulga pkt 13.3.3. SIWZ i otrzymuje brzmienie: 

 

było: 

13.3.3.Kryterium nr 3: sposób obliczania punktacji w kryterium wysokość kary umownej - punktacja 

przyznawana będzie według następujących zasad:  

 

13.3.3.1. Przez „Wysokość kary umownej” rozumie się kwotę wyrażoną w formie kary umownej za 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, które rozpatrywane będzie na podstawie wysokości kary 

umownej za każdy dzień przekroczenia czasu jednorazowego koszenia w wysokości zaoferowanej przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 5 do SIWZ).  

 

13.3.3.2. Wysokość kary umownej winna być podana liczbowo w pełnych złotych.  

 

13.3.3.3. Zamawiający dopuszcza wskazanie jedynie następujących wysokości kary umownej: 50 zł,  

100 zł, 150 zł, 200 zł, 250 zł, 300 zł, 350 zł, 400 zł, 450 zł, 500 zł, 550 zł.  

13.3.3.4. Możliwe jest zaoferowanie wysokości kary umownej w przedziale od 50 zł do 550 zł według 

następujących zasad:  

 

13.3.3.4.1. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 550 zł – 

Wykonawca otrzyma 10,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

 



13.3.3.4.2. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 500 zł – 

Wykonawca otrzyma 9,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

 

13.3.3.4.3. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 450 zł – 

Wykonawca otrzyma 8,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

13.3.3.4.4. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 400 zł – 

Wykonawca otrzyma 7,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

13.3.3.4.5. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 350 zł – 

Wykonawca otrzyma 6,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

13.3.3.4.6. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 300 zł – 

Wykonawca otrzyma 5,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

13.3.3.4.7. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 250 zł – 

Wykonawca otrzyma 4,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

13.3.3.4.8. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 200 zł – 

Wykonawca otrzyma 3,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

13.3.3.4.9. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 150 zł – 

Wykonawca otrzyma 2,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

13.3.3.4.10. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 100 zł – 

Wykonawca otrzyma 1,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

13.3.3.4.11. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej w wysokości 50 zł – 

Wykonawca otrzyma 0,00 pkt w ramach kryterium nr 3.  

13.3.3.4.12. Oferty z wartością kary umownej w wysokości poniżej 50 zł oraz z wartością kary umownej  

w wysokości powyżej 550 zł, a także z podaniem w sposób sprzeczny z pkt 1 będą podlegały odrzuceniu 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP.  

 

13.3.3.4.13. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w treści oferty wartości kary umownej za 

każdy dzień przekroczenia czasu jednorazowego koszenia, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca 

zaoferował minimalną wartość kary umownej, tj. 50 zł i przyzna 0,00 pkt w ramach przedmiotowego 

kryterium.  

13.3.3.4.14. W kryterium nr 3 można uzyskać max. 10,00 pkt.  

 

jest: 

13.3.3.Kryterium nr 3: sposób obliczania punktacji w kryterium wysokość kary umownej - punktacja 

przyznawana będzie według następujących zasad:  

 

13.3.3.1. Przez „Wysokość kary umownej” rozumie się kwotę wyrażoną w formie kary umownej za 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, które rozpatrywane będzie na podstawie wysokości kary 

umownej za każdy dzień przekroczenia czasu jednokrotnego pierwszego koszenia w wysokości 

zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 5 do SIWZ). 

 

13.3.3.3. Zamawiający dopuszcza wskazanie jedynie następujących wysokości kary umownej (% całości 

wynagrodzenia umownego brutto): 0,8%, 0,7%, 0,6%, 0,5%, 0,3%. 

 

13.3.3.4. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wartość kary umownej (% całości wynagrodzenia 

umownego brutto) w wysokości: 

 



13.3.3.4.1.  0,8 % – otrzyma 10,00 pkt, 

 

13.3.3.4.2.  0,7 % – otrzyma 7,50 pkt, 

 

13.3.3.4.3.  0,6 % – otrzyma 5,00 pkt, 

 

13.3.3.4.4.  0,5 % – otrzyma 2,50 pkt, 

 

13.3.3.4.5.  0,3 % – otrzyma 0,00 pkt. 

 

13.3.3.5. Oferty z wartością kary umownej (% całości wynagrodzenia umownego brutto)  

w wysokości poniżej 0,3 % oraz z wartością kary umownej (% całości wynagrodzenia umownego brutto)  

w wysokości powyżej 0,8 %, a także z podaniem w sposób sprzeczny niż wskazano powyżej będą 

podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP. 

 

13.3.3.6. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w treści oferty wartości kary umownej (% 

całości wynagrodzenia umownego brutto), Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalną 

wartość kary umownej (% całości wynagrodzenia umownego brutto), tj. 0,3 % i przyzna 0,00 pkt w ramach 

przedmiotowego kryterium. 

 

13.3.3.7. W kryterium nr 3 można uzyskać max. 10,00 pkt.  

 

 

2) działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu 

zamówienia, w następujący sposób: 

 

a) w Dziale I zmianie ulega pkt 1: 

 

było: 

1.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 

2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. 

 

jest: 

1.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021r. 

 

b) w Dziale II Rozdział I pkt 1 zmianie ulega ppdkt b: 

 

było: 

 

b.Tereny objęte koszeniem będą koszone na polecenie Zamawiającego – zgodnie z miesięcznymi 

harmonogramami prac lub odrębnym zleceniem, sporządzonymi przez Zamawiającego. 

 

jest:  

b.Tereny objęte koszeniem będą koszone na polecenie Zamawiającego – zgodnie z miesięcznymi 

harmonogramami prac lub odrębnym zleceniem, sporządzonymi przez Zamawiającego. Przy czym termin 

wykonania pierwszego pokosu przez wykonawcę zostanie zlecony przez zamawiającego nie później niż  

w terminie do dnia 31 maja br. 



 

c) w Dziale II Rozdział I pkt 1 zmianie ulega ppdkt s: 

 

było: 

 

s.Maksymalny czas wykonywania pierwszego zabiegu koszenia w parkach i skwerach wynosi: 

- ….. dni roboczych (czas realizacji stanowi kryterium postępowania do pierwszego koszenia 

parków i skwerów, tj. od 18 do 35 dni roboczych od dnia wskazanego w harmonogramie prac lub 

zleceniu przekazanego przez Zamawiającego) łącznie na wszystkich terenach wskazanych w Dziale I  

w pkt 2 ppkt a 

jest:  

 

s.Maksymalny czas wykonywania pierwszego zabiegu koszenia w parkach i skwerach wynosi: 

- ….. dni roboczych (czas realizacji stanowi kryterium postępowania do pierwszego koszenia 

parków i skwerów, tj. od 16 do 25 dni roboczych od dnia wskazanego w harmonogramie prac lub 

zleceniu przekazanego przez Zamawiającego) łącznie na wszystkich terenach wskazanych w Dziale I  

w pkt 2 ppkt a 

 

d) wykreśleniu ulega zapis pkt 5 „Postanowień ogólnych do całego przedmiotu zamówienia”: 

 

5.Dopuszczalna masa pojazdów poruszających się po Parku Świętego Franciszka z Asyżu:  

 po alejkach - masa nie przekraczająca 500 kg (masa całkowita nie przekraczająca 1.300 kg), 

 po trawnikach – masa nie przekraczająca 700 kg. 

 

e) wykreśleniu ulega zapis pkt 6 „Postanowień ogólnych do całego przedmiotu zamówienia”: 

6.W sytuacji stosowania ciągników w parkach i skwerach wyłącznie wyposażonych w specjalistyczne 

bezbieżnikowe – balonowe opony. 

 

f) dodaniu ulega zapisy w „Postanowień ogólnych do całego przedmiotu zamówienia”, który po 

wykreśleniu pkt. 5 i 6, o których mowa powyżej otrzyma nr 5: 

 

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub Podwykonawcy w rozumieniu 

art. 2 pkt 9b PZP) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione 

czynności w ramach przedmiotu zamówienia: 

1) zasypywanie dołów ziemią;  

2) koszenie trawników;  

3) koszenie zarośli;  

4) koszenie terenów zarośniętych, zaniedbanych, mocno zanieczyszczonych  

5) wygrabianie i wywóz liści; 

6) utrzymanie i pielęgnacja krzewów starszych (pojedynczych i w grupach);  

7) usunięcie krzewów;  

8) utrzymanie i pielęgnacja żywopłotów,  



z tym że osoba wykonująca w ramach przedmiotu umowy czynności kierownicze nie musi być zatrudniona 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

 

3) działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy,  

w następujący sposób: 

 

a) zmianie ulega § 2 dot. terminu wykonania: 

 

było: 

§ 2 

Terminy wykonania 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 

od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

jest: 

§ 2 

Terminy wykonania 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

b) zmianie ulega § 3 ust.1: 

 

było: 

 

1.W trakcie realizacji umowy Zamawiający w uzasadnionych przypadkach (np. prowadzone inwestycje, 

przekazane w administrowanie nowych terenów, powolny wzrost traw, zmniejszenie obszarów 

utrzymywanych terenów z powodu przekazanie ich inne jednostce, itp.), zastrzega sobie w przypadku 

zaistnienia takich potrzeb możliwość zmniejszania lub zwiększania zakresu zamówienia do 30% wartości 

każdej pozycji wskazanej w załączniku nr 1 do umowy (kosztorys ofertowy Wykonawcy) pod warunkiem, 

że zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia nie spowoduje, iż łączna wartość umowy ulegnie 

zwiększeniu. Zmniejszenie zakresu spowoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia.  

 

jest: 

 

1.W trakcie realizacji umowy Zamawiający w uzasadnionych przypadkach (np. prowadzone inwestycje, 

przekazane w administrowanie nowych terenów, powolny wzrost traw, zmniejszenie obszarów 

utrzymywanych terenów z powodu przekazanie ich inne jednostce, itp.), zastrzega sobie w przypadku 

zaistnienia takich potrzeb możliwość zmniejszania lub zwiększania zakresu zamówienia do 20% wartości 

każdej pozycji wskazanej w załączniku nr 1 do umowy (kosztorys ofertowy Wykonawcy) pod warunkiem, 

że zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia nie spowoduje, iż łączna wartość umowy ulegnie 

zwiększeniu. Zmniejszenie zakresu spowoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia.  

 

b) dodaniu ulega w § 3 ust. 4: 



4.Skorzystanie z zapisu § 3 ust. 1 umowy nastąpi poprzez wpisanie przez Zamawiającego do 

harmonogramu prac lub przez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy w formie 

pisemnej z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem. Zakres prac zostanie zawarty w harmonogramie prac 

lub w oświadczeniu, które Zamawiający prześle Wykonawcy na adres e-mail…………………. 

 

c) zmianie ulega w § 4 ust. 2: 

 

było: 

 

2.Strony uzgadniają, iż Wykonawca od dnia podpisania umowy odpowiada na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego za wszelkie szkody powstałe w terenie w związku z prowadzeniem prac. 

 

jest: 

 

2.Strony uzgadniają, iż Wykonawca od dnia podpisania umowy odpowiada na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego za wszelkie szkody powstałe w terenie w związku z prowadzeniem prac przez 

Wykonawcę. 

 

d) zmianie ulega w § 5 ust. 1: 

 

było: 

 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli na każdym etapie prac terminowości, jakości, 

prawidłowości i efektów wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, przeprowadzanej 

samodzielnie lub przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku kontroli przeprowadzonej bez 

udziału Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, 

stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę prac, zostanie 

udokumentowane pisemnie. 

 

jest: 

 

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli na każdym etapie prac terminowości, jakości, 

prawidłowości i efektów wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, przeprowadzanej 

samodzielnie lub przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku kontroli przeprowadzonej bez 

udziału Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, 

stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę prac, zostanie 

udokumentowane pisemnie wraz z dokumentacją fotograficzną obrazującą stwierdzone nieprawidłowości 

lub nienależyte wykonanie przez wykonawcę prac.   

 

e) zmianie ulega w § 10 ust. 1 pkt 4: 

 

było: 

 

4) za każdy przypadek przekroczenia czasu jednorazowego pierwszego koszenia zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wysokości ………….. zł 

 

jest: 

 



4) za każdy przypadek przekroczenia czasu jednorazowego pierwszego koszenia zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wysokości ………….. % 

 

f) w § 10 dodaniu ulega ust. 7 o brzmieniu: 

 

7. Zamawiający nie może naliczyć kar umownych w wysokości większej niż 20% wartości wynagrodzenia 

brutto. 

 

g) zmianie ulega tytuł § 11: 

 

było: 

 

Odstąpienie/Wypowiedzenie 

jest: 

 

Odstąpienie 

 

h) dodaniu ulega w § 11 ust. 5: 

 

5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 11 ust. 1 pkt. 2-4  

w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

i) dodaniu ulega w § 6 w ust. 2 pkt c: 

 

c) w przypadku niepełnego miesiąca cena ryczałtowa obliczana będzie według wzoru: 

„ilość dni faktycznie przepracowanych x cena ryczałtowa wyliczona wg wzoru określonego w lit. b 

podzielone przez ilość dni z danego miesiąca”. 

 

4) działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia załącznik nr 5 do SIWZ – formularz 

ofertowy, w pkt 1.2. w następujący sposób: 

 

było: 

 

1.2. W zakresie kryterium nr 3 (należy wskazać zgodnie z pkt. 13.3.3. SIWZ):  

 Wysokość kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 

………………… złotych brutto.   

jest: 

1.2.W zakresie kryterium nr 3 (należy wskazać zgodnie z pkt. 13.3.3. SIWZ):  

 Wysokość kary umownej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy: ……. % (całości 

wynagrodzenia umownego brutto). 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający załącza do niniejszego pisma nowy wzór 

umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, nowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ oraz 

nowy  formularz ofertowy – załącznik nr 5 do SIWZ. 

 



 
Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a pkt 2 oraz z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp 

Zamawiający: przedłuża termin składania i otwarcia ofert. 

Nowy termin składania ofert 20.01.2021 r. godz. 12:00,   

Nowy termin otwarcia ofert 20.01.2021 r. godz. 12:30. 

Analogicznie w związku z powyższym modyfikacji ulegają pkt 11.1 i ppkt 11.1.1. oraz pkt 11.2 ppkt 

11.2.1 SIWZ w zakresie dat. 

 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 
                                         

           

                                                     Z poważaniem, 

                                
                                                                                                                                                       Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług  

                                                                                                                                                             Komunalnych w Tychach  

                                                                                                                                                 mgr Agnieszka Lyszczok 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Paula Małajny 
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