
 

 

  Legnica, dnia 26.06.2020  

 

DII.261.3.2020 

 

Dotyczy: zmiana treści SIWZ. 

Postępowanie przetargowe na „Usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru 

sąsiadującego z terenem LSSE Podstrefa Polkowice w latach 2020-2021.” 

 

Zamawiający - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy zgodnie z art. 

38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że wprowadza zmianę do treści 

przedmiotowej SIWZ w zakresie: 

 

1. W załączniku nr 2 (oferta cenowa) do SIWZ pod tabelą kalkulacji cenowej zamiast 

dotychczasowego zapisu:  

 

* okres wykonywania usługi od 01.04 do 31.10 

** okres wykonywania usługi od 01.11 do 31.03 

*** Proszę podać cenę jednostkową za jednokrotne wykonanie usługi odśnieżania 1m2 drogi 

**** Proszę podać cenę jednostkową za jednokrotne wykonanie usługi odśnieżania 1m2 

chodnika 

  

i wprowadza zapis: 

 

* Proszę podać cenę jednostkową za jednokrotne wykonanie usługi odśnieżania drogi o 

łącznej powierzchni 29 600 m2 

** Proszę podać cenę jednostkową za jednokrotne wykonanie usługi odśnieżania chodnika o 

łącznej powierzchni 6 250 m2 

 

2. W załączniku nr 2 (oferta cenowa) do SIWZ w miejscu dotychczasowego zapisu:  

 

 miesięczna (w okresie od 01.04 do 31.10) cena ryczałtowa za usługi porządkowe 

brutto  ….……………………………… (słownie:......................................) złotych 

 

 miesięczna cena ryczałtowa za całoroczne usługi opróżniania koszy ulicznych oraz 

oczyszczania terenów zielonych brutto  ….……………………………… 

(słownie:......................................) złotych 

 



 

 

 miesięczna (w okresie od 01.11 do 30.04) cena ryczałtowa za pełnienie 

całodobowego dyżuru  brutto  ….……………………………… 

(słownie:......................................) złotych 

 

 jednostkowa (w okresie 01.11 do 31.03) cena za usługi odśnieżania brutto  

….……………………………… (słownie:......................................) złotych 

 

i wprowadza zapis: 

 

 miesięczna (w okresie od 01.08.2020 do 31.10.2020 oraz od 01.04.2021 do 

31.10.2021) cena ryczałtowa za usługi porządkowe brutto  

….……………………………… (słownie:......................................) złotych 

 

 miesięczna cena ryczałtowa za całoroczne usługi opróżniania koszy ulicznych oraz 

oczyszczania terenów zielonych (w okresie od 01.08.2020 do 31.10.2021) brutto  

….……………………………… (słownie:......................................) złotych 

 

 miesięczna (w okresie od 01.11.2020 do 31.03.2021) cena ryczałtowa za pełnienie 

całodobowego dyżuru  brutto  ….……………………………… 

(słownie:......................................) złotych 

 

 jednostkowa (w okresie 01.11.2020 do 31.03.2021) cena za usługi odśnieżania 

brutto  ….……………………………… (słownie:......................................) złotych 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.06.2020 

roku do godziny 12:00. 

 

 

Przewodnicząca komisji 

 

      Lidia Czechowska 

 


