
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: 53764 - 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016 

 

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 - 214 778 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 - 16 473,03 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. 

 

 


