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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 czystości w parkach i skwerach oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 
2022 r. - Zadanie nr 1, Zadanie nr 2”
Numer referencyjny: DO.261.1.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące swym zakresem utrzymanie czystości w parkach i skwerach 
oraz na terenach administrowanych przez TZUK w Tychach w 2022 r., z podziałem na dwie części zwane dalej 
zadaniami, pn.:
1) Zadanie nr 1 - Utrzymanie czystości w parkach i skwerach,
2) Zadanie nr 2 - Utrzymanie czystości na terenach pozaparkowych.

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

14/10/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_npodsiam

mailto:zamowienia@tzuk.tychy.pl
https://tzuk.tychy.pl/
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-138558
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 199-519540
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/10/2021

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: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=540:do26122021-
utrzymanie-zieleni-niskiej-w-tychach-w-2022-r-zadanie-nr-1-5&catid=35:zamowienia-publiczne&Itemid=56
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=542:do26112021-utrzymanie-
czystoci-w-parkach-i-skwerach-oraz-na-terenach-administrowanych-przez-tzuk-w-tychach-w-2022-r-zadanie-
nr-1-zadanie-nr-2&catid=35:zamowienia-publiczne&Itemid=56
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
1.1. był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia (tj. działalność związana z utrzymaniem terenów zieleni) na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż:
Powinno być:
1.1. był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
cd. Sekcji VI.3. "informacje dodatkowe":
4.3.2.1.dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. działalność związana z utrzymaniem 
terenów zieleni) ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia) - dot. Zadania nr 1 i 2.
Powinno być:
cd. Sekcji VI.3. "informacje dodatkowe":
4.3.2.1.dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia - dot. Zadania nr 1 i 2.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 09/11/2021
Czas lokalny: 12:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519540-2021:TEXT:PL:HTML
https://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=540:do26122021-utrzymanie-zieleni-niskiej-w-tychach-w-2022-r-zadanie-nr-1-5&catid=35:zamowienia-publiczne&Itemid=56
https://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=540:do26122021-utrzymanie-zieleni-niskiej-w-tychach-w-2022-r-zadanie-nr-1-5&catid=35:zamowienia-publiczne&Itemid=56
https://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=542:do26112021-utrzymanie-czystoci-w-parkach-i-skwerach-oraz-na-terenach-administrowanych-przez-tzuk-w-tychach-w-2022-r-zadanie-nr-1-zadanie-nr-2&catid=35:zamowienia-publiczne&Itemid=56
https://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=542:do26112021-utrzymanie-czystoci-w-parkach-i-skwerach-oraz-na-terenach-administrowanych-przez-tzuk-w-tychach-w-2022-r-zadanie-nr-1-zadanie-nr-2&catid=35:zamowienia-publiczne&Itemid=56
https://bip.tzuk.tychy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=542:do26112021-utrzymanie-czystoci-w-parkach-i-skwerach-oraz-na-terenach-administrowanych-przez-tzuk-w-tychach-w-2022-r-zadanie-nr-1-zadanie-nr-2&catid=35:zamowienia-publiczne&Itemid=56
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Powinno być:
Data: 12/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/02/2022
Powinno być:
Data: 09/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/11/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 12/11/2021
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


