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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: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 10
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Walentyna Bończak
E-mail: przetargi@zdm.legnica.eu 
Tel.:  +48 767564606
Faks:  +48 767564619
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdm.legnica.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” w okresie 01.03.2020r – 28.02.2021r. – podzielone na sześć zadań/
części

II.1.2) Główny kod CPV
77310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” w okresie 01.03.2020r – 28.02.2021r. – podzielone na sześć zadań/
części:
a) zadanie/część nr 1 - utrzymanie zieleni przydrożnej
b) zadanie/część nr 2 - utrzymanie zieleni przydrożnej
c) zadanie/część nr 3 - utrzymanie zieleni przydrożnej
d) zadanie/część nr 4 - utrzymanie zieleni przydrożnej
e) zadanie/część nr 5 - utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym
f) zadanie/część nr 6 - utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym
Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań/części.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 „OPZ” : załączniki 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1f), załącznikiem nr 10 „Formularze cenowe” :
załączniki 10a, 10b, 10c, 10d, 10e i 10f i załącznikiem nr 11 „Mapki terenów - części/zadań” - do „Instrukcji dla
Wykonawców” - Rozdział 2 siwz.

mailto:przetargi@zdm.legnica.eu
http://www.zdm.legnica.eu


2 / 3

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

24/01/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002d2bt
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-003653
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 008-014180
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/01/2020

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: II.2.4
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Zadanie/część nr 6 - utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym
obszar: od granicy miasta ul. Złotoryjska, Witelona, Wrocławska od Pl. Witelona do granicy miasta (północna
strona miasta Legnicy, wymienione ulice nie występują w zadaniu).
Powinno być:
1. Zadanie/część nr 6 - utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym
obszar: od granicy miasta ul. Złotoryjska, Witelona, Wrocławska od Pl. Witelona do granicy miasta (północna
strona miasta Legnicy, wymienione ulice występują w zadaniu).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843
– tekst jednolity) Zamawiający zmienił zapisy siwz – IDW i załączników:
- w „Instrukcji dla Wykonawców” IDW – Rozdział 2 swiz, zmienia zapisy w pkt III ppkt 2:
z: ”…
e) zadanie/część nr 5 - utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym
obszar: od granicy miasta ul. Złotoryjska, Witelona, Wrocławska od Pl. Witelona do granicy miasta (północna
strona miasta Legnicy, wymienione ulice nie występują w zadaniu).
f) zadanie/część nr 6 - utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym
obszar: od granicy miasta ul. Złotoryjska, Witelona, Wrocławska od Pl. Witelona do granicy miasta (południowa
strona miasta Legnicy, wymienione ulice występują w zadaniu)…”
na: ”…
e) zadanie/część nr 5 - utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym
obszar: od granicy miasta ul. Złotoryjska, Witelona, Wrocławska od Pl. Witelona do granicy miasta (południowa
strona miasta Legnicy, wymienione ulice nie występują w zadaniu).
f) zadanie/część nr 6 - utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym
obszar: od granicy miasta ul. Złotoryjska, Witelona, Wrocławska od Pl. Witelona do granicy miasta (północna
strona miasta Legnicy, wymienione ulice występują w zadaniu)…”

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14180-2020:TEXT:PL:HTML
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- w załącznikach:
- załącznik „zal1a_zadanie_nr_1” wprowadzono zapis „Rodzaj i termin prac będzie
- załącznik „zal1b_zadanie_nr_2” określony każdorazowo protokołem typowania
- załącznik „zal1c_zadanie_nr_3” sporządzonym przez wyznaczonego Inspektora
- załącznik „zal1d_zadanie_nr_4” Zamawiającego”; w załączniku nr 5 zmian z
- załącznik „zal1e_zadanie_nr_5” północna na „południowa” strona miasta;
- załącznik „zal1f_zadanie_nr_6” w załączniku nr 6 zmiana z południowa na „północna” strona miasta; w
załącznikach nr 5 i 6 wykreśla się zapis „Wymagane jest aby prace w terenie były wykonywane w obecności
inspektora ZDM, w dni robocze, w godzinach 7.00-15.00”
- załącznik „zal2_formularz_cenowy_zadanie_nr_1”
- załącznik „zal2_formularz_cenowy_zadanie_nr_2”
- załącznik „zal2_formularz_cenowy_zadanie_nr_3” wprowadzono zapis „Ilości podane
- załącznik „zal2_formularz_cenowy_zadanie_nr_4” w tabeli są szacunkowe”
- załącznik „zal2_formularz_cenowy_zadanie_nr_5”
- załącznik „zal2_formularz_cenowy_zadanie_nr_6”
- załącznik „zal1_do_umowy_ OPZ_zadanie_nr_1” wprowadzono zapis „Rodzaj i termin prac
- załącznik „zal1_do_umowy_ OPZ_zadanie_nr_2” będzie określony każdorazowo
- załącznik „zal1_do_umowy_ OPZ_zadanie_nr_3” protokołem typowania sporządzonym
- załącznik „zal1_do_umowy_ OPZ_zadanie_nr_4” przez wyznaczonego Inspektora
- załącznik „zal1_do_umowy_ OPZ_zadanie_nr_5” Zamawiającego”; w załączniku nr 5
- załącznik „zal1_do_umowy_ OPZ_zadanie_nr_6” zmian z północna na „południowa” strona miasta; w
załączniku nr 6 zmiana z południowa na „północna” strona miasta; w załącznikach nr 5 i 6 wykreśla się zapis
„Wymagane jest aby prace w terenie były
wykonywane w obecności inspektora ZDM, w dni robocze, w godzinach 7.00-15.00”.
- załącznik „zal2_do_umowy_formularz_cenowy_zadanie_nr_1” wprowadzono zapis
- załącznik „zal2_do_umowy_formularz_cenowy_zadanie_nr_2” „Ilości podane w tabeli
- załącznik „zal2_do_umowy_formularz_cenowy_zadanie_nr_3” są szacunkowe”
- załącznik „zal2_do_umowy_formularz_cenowy_zadanie_nr_4”
- załącznik „zal2_do_umowy_formularz_cenowy_zadanie_nr_5”
- załącznik „zal2_do_umowy_formularz_cenowy_zadanie_nr_6”


