
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 42466-2016 z dnia 2016-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krapkowice 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta i 

gminy Krapkowice w zakresie koszenia terenów zielonych oraz pielęgnacji żywopłotów. Przedmiot 

zamówienia obejmuje: 1. Koszenie terenów... 

Termin składania ofert: 2016-03-07  

 

Numer ogłoszenia: 48744 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42466 - 2016 data 25.02.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 077 4466800, fax. 077 

4466888. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania 

zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice w zakresie koszenia terenów zielonych oraz 

pielęgnacji żywopłotów. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Koszenie terenów zielonych 

wraz ze zgrabieniem skoszonej trawy załadunkiem na środki transportu oraz wywozem do 

miejsca utylizacji. Wykaz terenów zielonych do koszenia o powierzchni 214 782 m2 stanowi 

załącznik nr 8 do SIWZ 2. Ścinanie żywopłotów - 16 563,01 m2 zgodnie z załącznikiem nr 9 do 

SIWZ wraz z wywozem i utylizacją analogicznie jak dla koszenia trawy, w tym przycinanie 

żywopłotów do wysokości 0,50 m na odcinkach 2 x 3,0 m. przy skrzyżowaniach dróg oraz 

wyjazdach z nieruchomości na drogi publiczne. 3. Grabienie liści z terenów zielonych - 135 

516 m2 zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ wraz z wywozem i utylizacją analogicznie jak 

dla koszenia trawy. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie 

utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice w zakresie koszenia terenów 

zielonych, pielęgnacji żywopłotów oraz grabienia liści. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.Koszenie terenów zielonych wraz ze zgrabieniem skoszonej trawy, załadunkiem na środek 

transportu oraz wywozem do miejsca utylizacji - 214 782 m2 zgodnie z wykazem 

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz przygotowanie terenu zielonego do koszenia 

poprzez uprzątnięcie zalegających zanieczyszczeń, np. opakowań, butelek, gałęzi, kamieni. 2 

Ścinanie żywopłotów - 16 563,01 m2 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=42466&rok=2016-02-25


wraz ze zgrabieniem i załadunkiem na środek transportu oraz wywozem do miejsca utylizacji, 

w tym przycinanie żywopłotów do wysokości 0,50 m na odcinkach 2 x 3,0 m. przy 

skrzyżowaniach dróg oraz wyjazdach z nieruchomości na drogi publiczne. 3 Grabienie liści z 

terenów zielonych - 135 516 m2 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ 

wraz z załadunkiem na środek transportu oraz wywozem do miejsca utylizacj. 4 Do każdego 

rozliczenia za wykonanie prac o których mowa w pkt od 1 do 3 Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć potwierdzenie przekazania materiału roślinnego do uprawnionego zakładu 

utylizacji. 5. Prace wymienione w pkt 1, pkt 1 i pkt 2 będą wykonywane w minimalnej 

krotności wskazanej w załącznikach nr 8 i 9 do SIWZ , przy założeniu, że przyrost trawy 

nastąpi do wysokości min. 15 cm. nad poziom gruntu oraz przyrost żywopłotów nastąpi do 

min. 15 cm . Usługa wygrabienia liści wymieniona w pkt 3 będzie wykonana dwukrotnie w 

trakcie wykonywania umowy.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1. 

 W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: najniższa cena.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: Cena - 80 Czas trwania jednokrotnego 

koszenia trawy obejmującego cały areał wskazany w zał. nr 8 do SIWZ ( w dniach ) - 20. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3. 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona się wyboru 

wykonawcy w przypadku : a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- 

wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w 

ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości, b) zmiany podwykonawcy, wykazanego 

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu 

ofertowym, a jednocześnie będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, c) gdy wykonanie 

zamówienia będzie niemożliwe ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne - termin 

realizacji ulegnie przedłużeniu o okres uniemożliwiający realizację zadania, Zmiany do umowy 

muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem nieważności.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona się 

wyboru wykonawcy w przypadku : a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym 

podatku VAT- wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, 

określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości, b) zmiany podwykonawcy, 

wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na 

Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca 



powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

c) gdy wykonanie etapu prac/prac, stanowiących przedmiot odbioru będzie niemożliwe ze 

względu na niekorzystne warunki atmosferyczne - termin realizacji ulegnie przedłużeniu o 

okres uniemożliwiający realizację zadania ( np. obfite deszcze, nawałnice huragany , itp. ). 

Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem 

nieważności.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: 07.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

ul. 3 Maja 21 47-303 Krapkowice pokój nr 16. 

 W ogłoszeniu powinno być: 11.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w 

Krapkowicach ul. 3 Maja 21 47-303 Krapkowice pokój nr 16. 

 

 


