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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631104-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Pruszków: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2022/S 219-631104

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 202-575503)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Pruszków

Krajowy numer identyfikacyjny: 5342406015

Adres pocztowy: ul. Kraszewskiego 14/16

Miejscowość: Pruszków

Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

Kod pocztowy: 05-800

Państwo: Polska

E-mail: jedz@miasto.pruszkow.pl

Tel.: +48 227358710

Faks: +48 227587244

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części/rejonów.

Numer referencyjny: WSR.271.51.2022

II.1.2) Główny kod CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Utrzymanie czystości, porządku oraz konserwacja zieleni na terenach miejskich - 10 części/rejonów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/11/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 202-575503
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Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz

trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków

przeciwsolnych na cały sezon zimowy,

8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we

wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;

9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

10. Codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na terenie Nowego Parku,
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie

i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. koszenie, grabienie i wywóz trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (1 zmiana) oraz ich pielęgnacja (wraz

z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych oraz donicach;

8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 2-krotna wymiana piachu

w piaskownicach.

dodatkowo dla rejonu 1

1. codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na terenie Nowego Parku.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz

trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków

przeciwsolnych na cały sezon zimowy,

8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we

wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;

9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie

i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. koszenie, grabienie i wywóz trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (1 zmiana) oraz ich pielęgnacja (wraz

z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych oraz donicach;

8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 2-krotna wymiana piachu

w piaskownicach.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz

trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków

przeciwsolnych na cały sezon zimowy,

8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we

wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;

9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

10. Codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na ternie Parku Kościuszki,

11. W okresie od 15.05 do 15.09 w godzinach 11.00-19.00 stały dyżur 1 pracownika sprzątającego,

pielęgnującego zieleń oraz utrzymującego czynności w toalecie na terenie Parku Kościuszki,
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie

i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. koszenie, grabienie i wywóz trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (1 zmiana) oraz ich pielęgnacja (wraz

z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych oraz donicach;

8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 2-krotna wymiana piachu

w piaskownicach.

dodatkowo dla rejonu 1

1. codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na terenie Nowego Parku,

dodatkowo dla rejonu 3

1. codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na ternie Parku Kościuszki,

2. w okresie od 15.05 do 30.06 w godzinach 11.00-19.00 stały dyżur 1 pracownika sprzątającego oraz

pielęgnującego zieleń na terenie Parku Kościuszki.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz

trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków

przeciwsolnych na cały sezon zimowy,

8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we

wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;

9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

dodatkowo:

Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu i koszeniu pasów

zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:

1. Wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu

roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;

2. Koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew

rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 3 razy w ciągu roku w

terminie uzgodnionym z zamawiającym;

3. Jesienne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu

roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie

i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. koszenie, grabienie i wywóz trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (1 zmiana) oraz ich pielęgnacja (wraz

z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych oraz donicach;

8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 2-krotna wymiana piachu

w piaskownicach.

dodatkowo dla rejonów 4,

Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu

i koszeniu pasów zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:

1. wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni –

1 raz w ciągu roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;

2. koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew

rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu roku w

terminie uzgodnionym z zamawiającym;

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz

trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków

przeciwsolnych na cały sezon zimowy,

8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we

wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;

9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

dodatkowo:

Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu i koszeniu pasów

zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:

1. Wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu

roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;

2. Koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew

rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 3 razy w ciągu roku w

terminie uzgodnionym z zamawiającym;

3. Jesienne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu

roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym.
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie

i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. koszenie, grabienie i wywóz trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (1 zmiana) oraz ich pielęgnacja (wraz

z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych oraz donicach;

8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 2-krotna wymiana piachu

w piaskownicach.

dodatkowo dla rejonów 4,

Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu

i koszeniu pasów zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:

1. wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni –

1 raz w ciągu roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;

2. koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew

rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu roku w

terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz

trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków

przeciwsolnych na cały sezon zimowy,

8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we

wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;

9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

Powinno być:

1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie

i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. koszenie, grabienie i wywóz trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (1 zmiana) oraz ich pielęgnacja (wraz

z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych oraz donicach;

8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 2-krotna wymiana piachu

w piaskownicach.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz

trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków

przeciwsolnych na cały sezon zimowy,

8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we

wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;

9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

Powinno być:

1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie

i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. koszenie, grabienie i wywóz trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (1 zmiana) oraz ich pielęgnacja (wraz

z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych oraz donicach;

8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 2-krotna wymiana piachu

w piaskownicach.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 8

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz

trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków

przeciwsolnych na cały sezon zimowy,

8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we

wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;

9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

dodatkowo:

Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu i koszeniu pasów

zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:

1. Wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu

roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;

2. Koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew

rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 3 razy w ciągu roku w

terminie uzgodnionym z zamawiającym;

3. Jesienne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu

roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Powinno być:
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie

i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. koszenie, grabienie i wywóz trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (1 zmiana) oraz ich pielęgnacja (wraz

z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych oraz donicach;

8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 2-krotna wymiana piachu

w piaskownicach.

dodatkowo dla rejonu 1

1. codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na terenie Nowego Parku,

dodatkowo dla rejonu 3

1. codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na ternie Parku Kościuszki,

2. w okresie od 15.05 do 30.06 w godzinach 11.00-19.00 stały dyżur 1 pracownika sprzątającego oraz

pielęgnującego zieleń na terenie Parku Kościuszki,

dodatkowo dla rejonów 4, 5, 8, 9

Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu

i koszeniu pasów zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:

1. wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni –

1 raz w ciągu roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;

2. koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew

rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu roku w

terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 9
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz

trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków

przeciwsolnych na cały sezon zimowy,

8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we

wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;

9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

dodatkowo:

Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu i koszeniu pasów

zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:

1. Wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu

roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;

2. Koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew

rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 3 razy w ciągu roku w

terminie uzgodnionym z zamawiającym;

3. Jesienne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu

roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Powinno być:
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie

i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. koszenie, grabienie i wywóz trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (1 zmiana) oraz ich pielęgnacja (wraz

z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych oraz donicach;

8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 2-krotna wymiana piachu

w piaskownicach.

dodatkowo dla rejonu 1

1. codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na terenie Nowego Parku,

dodatkowo dla rejonu 3

1. codzienne sprzątanie toalety przy placu zabaw na ternie Parku Kościuszki,

2. w okresie od 15.05 do 30.06 w godzinach 11.00-19.00 stały dyżur 1 pracownika sprzątającego oraz

pielęgnującego zieleń na terenie Parku Kościuszki,

dodatkowo dla rejonów 4, 5, 8, 9

Okresowe utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja zieleni polegające na sprzątaniu

i koszeniu pasów zieleni wyspecyfikowanych ulic miejskich:

1. wiosenne grabienie liści wraz ze sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni –

1 raz w ciągu roku w terminie uzgodnionym z zamawiającym;

2. koszenie terenów zieleni wraz z grabieniem i wywozem urobku po skoszeniu, usuwaniem odrostów drzew

rosnących w pasach zieleni, sprzątaniem odpadów i drobnych gałęzi z terenów zieleni – 1 raz w ciągu roku w

terminie uzgodnionym z zamawiającym.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:
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1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. ich 5-cio krotne koszenie (na terenie parków 7-mio krotne koszenie), grabienie i wywóz

trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Zabezpieczanie wskazanych nasadzeń krzewów na zimę poprzez kopczykowanie oraz ustawianie płotków

przeciwsolnych na cały sezon zimowy,

8. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (3 zmiany) oraz ich pielęgnacja (wraz z podlewaniem) we

wskazanych rabatach gruntowych oraz donicach;

9. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 3-krotna wymiana piachu w piaskownicach.

Powinno być:

1. Sprzątanie wyspecyfikowanych terenów poprzez zamiatanie chodników i utwardzonych ciągów pieszych,

ścieżek rowerowych, wskazanych zatok postojowych i przystankowych, przystanków autobusowych i alejek

parkowych, a w okresie zimowym odśnieżanie

i likwidacja śliskości, odśnieżanie przejść dla pieszych,

2. Codzienne opróżnianie koszy oraz zbieranie zanieczyszczeń z wyspecyfikowanych terenów,

3. Mycie koszy, ławek, wiat przystankowych, urządzeń w obrębie placów zabaw i siłowni plenerowych oraz

innych elementów małej architektury znajdujących się w obrębie terenów parków, skwerów i zieleńców;

4. Przykrawężnikowe oczyszczanie ulic na wskazanych odcinkach;

5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obrębie wyspecyfikowanych terenów

zieleni miejskiej m. in. koszenie, grabienie i wywóz trawy;

6. Pielęgnacja nasadzeń roślin wieloletnich na wyspecyfikowanych terenach tj. nawożenie, stosowanie środków

ochrony roślin, pielenie i oczyszczanie z liści nasadzeń krzewów, wykonywanie cięć formujących i sanitarnych

krzewów,

7. Wykonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów (1 zmiana) oraz ich pielęgnacja (wraz

z podlewaniem) wskazanych rabat gruntowych oraz donicach;

8. Codzienne sprzątanie i zmiatanie placów zabaw, mycie urządzeń zabawowych, codzienne dokonywanie

wpisów w książce kontroli placów zabaw, 2-krotna wymiana piachu

w piaskownicach.

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub

dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Początek: 01/01/2023

Koniec: 31/12/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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Powinno być:

Początek: 16/01/2023

Koniec: 30/06/2023

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: IV.2.6

Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 11/02/2023

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 27/02/2023

Numer sekcji: VI.3

Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:

Zamiast:

1/ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia

polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zamówienia na dodatkowe usługi, które stanowić będą nie

więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

2/ Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert,

wnieść wadium na każdą część oddzielnie na którą, Wykonawca składa ofertę, tj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 w

kwocie: 8 500,00 zł. (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)

3/ Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek

wskazanych w art. 255 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania, jeżeli

środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu

przyznane.

4/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II ust. 7 SWZ,

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 i art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w zakresie wskazanym w

rozdz. II ust. 8 SWZ,

- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Powinno być:
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1/ Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp/zamówienia

polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zamówienia na dodatkowe usługi, które stanowić będą nie

więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

2/ Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek

wskazanych w art. 255 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia postępowania, jeżeli

środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu

przyznane.

3/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II ust. 7 SWZ,

- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 i art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w zakresie wskazanym w

rozdz. II ust. 8 SWZ,

- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

Numer sekcji: IV.2.2

Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału

Zamiast:

Data: 14/11/2022

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 30/11/2022

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 14/11/2022

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 30/11/2022

Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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