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 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 

Dot.:  „Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Krapkowice 

           Zadanie nr 2 – Koszenie terenów zielonych i pielęgnacja żywopłotów ” 

Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

 ( jednolity tekst Dz. U. z 2015  r. poz. 2164. ), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuję zmiany treści 

SIWZ  :     

 
   - anuluje się treść działu I – Opis przedmiotu zamówienia SIWZ  i na to miejsce wprowadza  

      się nową treść w brzmieniu : 

     Opis przedmiotu zamówienia: 

 

   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 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 utylizacji. 

    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. 

 

  - w załączniku nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy,  w  pkt 1 wykreśla się powierzchnie  

     214 782 m2 oraz 16 563,01m2 i na to miejsce wprowadza się odpowiednio powierzchnie :  

      214 778 m2 oraz 16 473,03 m2.  
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