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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Tychy Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Budowlanych 43
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paula Małajny
E-mail: zamowienia@tzuk.tychy.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://tzuk.tychy.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Utrzymanie zieleni niskiej w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach”
Numer referencyjny: TZUK.271.23.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie zieleni niskiej w parkach i 
skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu 
zamówienia zostały określone w pkt 3.3. SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: npodsiam
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-147915
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 218-535610
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/11/2020

mailto:zamowienia@tzuk.tychy.pl
https://tzuk.tychy.pl/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:535610-2020:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
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.
Powinno być:
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.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
2. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 
grudnia 2021 r.
Powinno być:
2. Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
2. Dysponował co najmniej:
2.1. pojazdem o masie nie przekraczającej 500 kg i masie całkowitej do 1300 kg – co najmniej 2 szt.,
2.2. kosiarką mechaniczną samojezdną typu miniciągnik z koszem na trawę – co najmniej 4 szt.,
2.3. kosiarką mechaniczną spalinową z koszem na trawę – co najmniej 7 szt.,
2.4. kosą spalinową/wykaszarką spalinową – co najmniej 22 szt.,
2.5. samochodem transportowym – dostawczym o masie całkowitej do 3,5 t – co najmniej 4 szt.,
2.6. nożycami mechanicznymi do cięcia żywopłotów – co najmniej 4 szt.,
2.7. dmuchawą akumulatorową – co najmniej 2 szt.
Powinno być:
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2.Dysponował co najmniej:
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.,
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 m2/h do 20.000 m2/h – co najmniej 4 szt.,
2.3 samochodem transportowym - dostawczym o masie całkowitej do 3,5 t – co najmniej 4 szt.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 01/02/2021
Powinno być:
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/01/2021
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 20/01/2021
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


