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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 
Tel.:  +48 324382200
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 Tychach w 2022 r. - Zadanie nr 1-5”
Numer referencyjny: DO.261.2.2021

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie zieleni niskiej w Tychach w 2022 r., 
z podziałem na pięć części zwanymi dalej zadaniami, pn.:
1) Zad. nr 1 - Utrzymanie zieleni niskiej w parkach i skwerach,
2) Zad. nr 2 - Utrzymanie zieleni niskiej na terenach pozaparkowych administrowanych przez TZUK,
3) Zad. nr 3 - Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg krajowych,
4) Zad. nr 4 - Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Czułów, Wilkowyje, 
Mąkołowiec,
5) Zad. nr 5 - Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dzielnic obrzeżnych – Cielmice, Jaroszowice, 
Wygorzele, Urbanowice, Wartogłowiec, Zwierzyniec.

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

28/10/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zamowienia@tzuk.tychy.pl
https://tzuk.tychy.pl/
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_npodsiam
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-137385
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 198-516792
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/10/2021

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: III.1.3
Część nr: dot. Zadania nr 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 1.1.1. dot. Zadania nr 1
Zamiast:
1.1.1. koszenie trawy na terenach parków i skwerów lub parków o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 500.000 
m2 - usługa ta (1 usługa) powinna być zrealizowana lub realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy 
niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy - dot. Zadania nr 1
Powinno być:
1.1.1. koszenie trawy na terenach parków i skwerów lub parków o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 300.000 
m2 - usługa ta (1 usługa) powinna być zrealizowana lub realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy 
niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy - dot. Zadania nr 1
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: dot. Zadania nr 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: okt 1.1.3. dot. Zadania nr 3
Zamiast:
1.1.3. koszenie trawy w pasach zieleni dróg publicznych na terenach miejskich o powierzchni nie mniejszej 
niż 590.000 m2 i rowów nie mniejszej niż 390.000 m2 - usługa ta (1 usługa) powinna być zrealizowana lub 
realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy - dot. Zadania nr 3.
Powinno być:
1.1.3. koszenie trawy w pasach zieleni dróg publicznych na terenach miejskich o powierzchni nie mniejszej 
niż 500.000 m2 i rowów nie mniejszej niż 290.000 m2 - usługa ta (1 usługa) powinna być zrealizowana lub 
realizowana w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w ramach jednej umowy - dot. Zadania nr 3.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 07/02/2022
Powinno być:
Data: 12/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516792-2021:TEXT:PL:HTML
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Zamiast:
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 15/11/2021
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


