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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic
elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych
na gminnych placach zabaw Wspólny słownik zamówień (CPV): 50800000-3 Różne usługi w zakresie
napraw i konserwacji. 1. Zamówienie obejmuje: Zakres 1 – Bieżące utrzymanie urządzeń zabawowych,
urządzeń siłowni zewnętrznej i zestawów street workout; Zakres 2 – Wymiana piasku w
piaskownicach; Zakres 3 – Bieżące utrzymanie urządzeń technicznych (elementy małej architektury);
Zakres 4 – Prawo opcji - Remont urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawów
street workout, elementów małej architektury oraz oraz dodatkowe uzupełnienie piasku w
piaskownicach. Zakres 1 – Bieżące utrzymanie urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej i
zestawów street workout; 1) prowadzenie właściwych prac konserwatorskich przy urządzeniach
zabawowych, 2) naprawa zniszczonych oraz uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych. 3)
demontaż urządzeń zabawowych bez uszkodzeń i ich montaż w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego. Zamawiający przewiduje demontaż i montaż łącznie 15 urządzeń zabawowych i
urządzeń siłowni zewnętrznej w czasie trwania całego okresu umowy; 4) usuwanie napisów grafiti z
elementów urządzeń zabawowych (np. urządzeń zabawowych, zestawów zabawowych, stolików do
gier plenerowych i innych); 5) montaż tablic informacyjnych w razie takiej potrzeby (np. z
regulaminem) Zamawiający przewiduje montaż 2 tablic w ciągu trwania całego okresu umowy; 6)
Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznych przeglądów placów zabaw 7) Wykonawca
zobowiązany będzie do uzupełniania nawierzchni w strefach bezpieczeństwa. 8) Zamawiający
przewiduje odmalowanie 2 urządzeń siłowni zewnętrznej w czasie trwania okresu umowy; Zakres 2 –
Wymiana piasku w piaskownicach; a) Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany będzie do
wymiany piasku we wszystkich piaskownicach znajdujących się na gminnych placach zabaw
wyszczególnionych w załączniku do umowy. Wymiana piasku wykonana ma być dwa razy w ciągu
trwania umowy. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wymiany piasku na przełomie miesiąca
kwietnia i maja, jednak nie później niż w terminie do 15 maja lub w innym terminie uzgodnionym
wcześniej z Zamawiającym. b) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany piasku z toalety dla psów
zlokalizowanej na terenie placu zabaw dla psów dwa razy w ciągu trwania umowy w terminie do 20
maja; Zakres 3 – Bieżące utrzymanie urządzeń technicznych (elementy małej architektury); a) bieżące
utrzymanie ławek i koszy na śmieci utrzymanie ławek i koszy na śmieci Zamawiający przewiduje
demontaż 10 sztuk ławek, montaż 25 sztuk ławek, przeniesienie 20 koszy na śmieci, montaż 25 sztuk
koszy na śmieci, uzupełnienie 50 sztuk wkładów koszy na śmieci w okresie jednego roku trwania
umowy. Ponadto raz w roku Wykonawca zobowiązany będzie do umycia 200 sztuk ławek i 100 sztuk
koszy. b) bieżące utrzymanie alejek parkowych - regularnych przeglądów stanów technicznych alejek
parkowych oraz do uzupełniania ubytków w nawierzchni grysem z zastosowaniem tego samego
rodzaju frakcji materiału. c) bieżące utrzymanie gablot informacji lokalnej, tablic informacyjnych
„Szlakiem Twierdzy Koźle CITY WALK”, tablice „Park Run”- usuwanie ogłoszeń wywieszonych
bezpośrednio na szybach zewnętrznych gablot oraz nieczystości co najmniej dwa razy w miesiącu – to
jest pierwszy przegląd w terminie od 1 – 5 dnia każdego miesiąca, drugi przegląd w terminie od 16 –
20 dnia każdego miesiąca. d) bieżące utrzymanie witaczy miasta - dbanie o najbliższe otoczenie
witaczy miasta poprzez koszenie trawy i jej zbieranie oraz zbieranie śmieci wokół witaczy miasta dwa

raz w miesiącu – to jest pierwsze koszenie i zbieranie śmieci w terminie od 1 – 5 dnia każdego
miesiąca, drugie koszenie i zbieranie śmieci w terminie od 16 – 20 dnia każdego miesiąca. e) bieżące
utrzymanie ogrodzeń placów zabaw, terenów rekreacyjnych oraz innych terenów miejskich - usuwanie
zniszczonych i uszkodzonych powlekanych siatek ogrodzeniowych, panelowych przęseł
ogrodzeniowych, słupków ogrodzeniowych, furtek wejściowych i bram wjazdowych wskazanych przez
Zamawiającego; Zakres 4 - Prawo opcji - Remont urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni
zewnętrznej, zestawów street workout, elementów małej architektury oraz oraz dodatkowe
uzupełnienie piasku w piaskownicach. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość
zwiększenia zakresu zamówienia dotyczącego prac remontowych urządzeń zabawowych, urządzeń
siłowni zewnętrznej, zestawów street, elementów małej architektury, wykraczających poza ich bieżące
utrzymanie oraz dodatkowe uzupełnienie piasku w piaskownicach – o maksymalnie 30% wartości
umowy. Wykorzystanie wskazanej opcji nastąpić może w terminie obowiązywania umowy i będzie
rozliczane na zasadach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartej w cz. III
SIWZ - pod warunkiem posiadania środków w budżecie. 2. Przedmiot umowy określony w ust.1.
obejmuje ponadto: 1) Odpowiedzialność Wykonawcy za zniszczenia w drzewostanie podczas
prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania nowych nasadzeń adekwatnych
do powstałych strat na własny koszt pod kierunkiem Podinspektora do spraw zieleni i ochrony
przyrody bądź Inspektora do spraw kształtowania terenów zieleni miejskich; 2) Wykonawca
zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni
zewnętrznej, zestawów street workout oraz elementów małej architektury objętych gwarancją. W
ramach wykonywanych czynności Wykonawca zobowiązany będzie do sprawdzania stanu
technicznego urządzeń, w razie potrzeby wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych
takich jak dokręcanie obluzowanych śrub i nakrętek oraz uzupełnianie braków, smarowanie elementy
łożysk zgodnie z zasadami ogólnej eksploatacji przedmiotowych urządzeń, o każdym rozpoznanym
uszkodzeniu elementów objętych gwarancja Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego
poinformowania Zamawiającego i przekazania zdjęcia uszkodzonego elementu na potrzeby zgłoszenia
reklamacji u dostawcy urządzeń; 3)Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia interwencyjnego
całodobowego dyżuru w każdy dzień kalendarzowy w celu usuwania uszkodzeń mogących zagrozić
bezpieczeństwu użytkowników korzystających z placów zabaw oraz innych terenów rekreacyjnych
zarządzanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, zgłoszonych przez Straż
Miejską lub Zamawiającego; 4) Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia i likwidacji
powstałych uszkodzeń zagrażających zdrowiu lub życiu użytkowników (nie później, niż w ciągu 2
godzin – wartość oceniana) - od chwili otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub mailowego od Straży
Miejskiej lub Zamawiającego. Przez prace interwencyjne rozumie się usuwanie uszkodzeń wskazanych
w pkt 3; 5) W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia zabawowego, urządzenia siłowni
zewnętrznej i zestawu street workout niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany
będzie do właściwego zabezpieczenia powstałej usterki poprzez zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą
(biało - czerwoną) takiego obiektu oraz wywieszenie informacji że urządzenie jest niesprawne i
zabrania się korzystania. W niektórych przypadkach konieczne będzie zdemontowanie fragmentów
uszkodzonych urządzeń; 6) obowiązek prowadzenia przez wykonawcę szczegółowego rejestru
wykonanych wszystkich prac w szczególności ilości naprawionych ogrodzeń, gruntownie
wyremontowanych ławek itp. przez cały okres umowy; 7) przez jeden rok umowy rozumie się okres
od momentu podpisania umowy do 31 marca 2021 r. i od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 r.; 8)
Wykonawca zobowiązany będzie do remontów i napraw zniszczeń powstałych w wyniku
prowadzonych przez niego prac objętych przedmiotem niniejszej umowy; 9) koszty transportu sprzętu
z bazy na miejsce prowadzenia prac i z powrotem ponosi Wykonawca. 3. Wymóg zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących
następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: -czynności związane z konserwacją i
regularną kontrolą sprawności urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz małej
architektury Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli
oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ -Istotne postanowienia
umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa m. in. cz. II SIWZ - Istotne
postanowienia umowy, cz. III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniki zamieszczone w
wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
stanowiące integralną częścią SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic
elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych

na gminnych placach zabaw Wspólny słownik zamówień (CPV): 50800000-3 Różne usługi w zakresie
napraw i konserwacji. 1. Zamówienie obejmuje: Zakres 1 – Bieżące utrzymanie urządzeń zabawowych,
urządzeń siłowni zewnętrznej i zestawów street workout; Zakres 2 – Wymiana piasku w
piaskownicach; Zakres 3 – Bieżące utrzymanie urządzeń technicznych (elementy małej architektury);
Zakres 4 – Prawo opcji - Remont urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawów
street workout, elementów małej architektury oraz dodatkowe uzupełnienie piasku w piaskownicach.
Zakres 1 – Bieżące utrzymanie urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej i zestawów street
workout; 1) prowadzenie właściwych prac konserwatorskich przy urządzeniach zabawowych, 2)
naprawa zniszczonych oraz uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych. 3) demontaż urządzeń
zabawowych bez uszkodzeń i ich montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający
przewiduje demontaż i montaż łącznie 15 urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej w
czasie trwania całego okresu umowy; 4) usuwanie napisów grafiti z elementów urządzeń zabawowych
(np. urządzeń zabawowych, zestawów zabawowych, stolików do gier plenerowych i innych); 5)
montaż tablic informacyjnych w razie takiej potrzeby (np. z regulaminem) Zamawiający przewiduje
montaż 2 tablic w ciągu trwania całego okresu umowy; 6) Wykonawca zobowiązany będzie do
systematycznych przeglądów placów zabaw 7) Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełniania
nawierzchni w strefach bezpieczeństwa. 8) Zamawiający przewiduje odmalowanie 2 urządzeń siłowni
zewnętrznej w czasie trwania okresu umowy; Zakres 2 – Wymiana piasku w piaskownicach; a)
Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązany będzie do wymiany piasku we wszystkich
piaskownicach znajdujących się na gminnych placach zabaw wyszczególnionych w załączniku do
umowy. Wymiana piasku wykonana ma być dwa razy w ciągu trwania umowy. Zamawiający
przewiduje przeprowadzenie wymiany piasku na przełomie miesiąca kwietnia i maja, jednak nie
później niż w terminie do 15 maja lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. b)
Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany piasku z toalety dla psów zlokalizowanej na terenie placu
zabaw dla psów dwa razy w ciągu trwania umowy w terminie do 20 maja; Zakres 3 – Bieżące
utrzymanie urządzeń technicznych (elementy małej architektury); a) bieżące utrzymanie ławek i koszy
na śmieci utrzymanie ławek i koszy na śmieci Zamawiający przewiduje demontaż 10 sztuk ławek,
montaż 25 sztuk ławek, przeniesienie 20 koszy na śmieci, montaż 25 sztuk koszy na śmieci,
uzupełnienie 50 sztuk wkładów koszy na śmieci w okresie jednego roku trwania umowy. Ponadto raz
w roku Wykonawca zobowiązany będzie do umycia 200 sztuk ławek i 100 sztuk koszy. b) bieżące
utrzymanie alejek parkowych - regularnych przeglądów stanów technicznych alejek parkowych oraz do
uzupełniania ubytków w nawierzchni grysem z zastosowaniem tego samego rodzaju frakcji materiału.
c) bieżące utrzymanie gablot informacji lokalnej, tablic informacyjnych „Szlakiem Twierdzy Koźle CITY
WALK”, tablice „Park Run”- usuwanie ogłoszeń wywieszonych bezpośrednio na szybach zewnętrznych
gablot oraz nieczystości co najmniej dwa razy w miesiącu – to jest pierwszy przegląd w terminie od 1
– 5 dnia każdego miesiąca, drugi przegląd w terminie od 16 – 20 dnia każdego miesiąca. d) bieżące
utrzymanie witaczy miasta - dbanie o najbliższe otoczenie witaczy miasta poprzez koszenie trawy i jej
zbieranie oraz zbieranie śmieci wokół witaczy miasta dwa raz w miesiącu – to jest pierwsze koszenie i
zbieranie śmieci w terminie od 1 – 5 dnia każdego miesiąca, drugie koszenie i zbieranie śmieci w
terminie od 16 – 20 dnia każdego miesiąca. e) bieżące utrzymanie ogrodzeń placów zabaw, terenów
rekreacyjnych oraz innych terenów miejskich - usuwanie zniszczonych i uszkodzonych powlekanych
siatek ogrodzeniowych, panelowych przęseł ogrodzeniowych, słupków ogrodzeniowych, furtek
wejściowych i bram wjazdowych wskazanych przez Zamawiającego; Zakres 4 - Prawo opcji - Remont
urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawów street workout, elementów małej
architektury oraz dodatkowe uzupełnienie piasku w piaskownicach. W ramach prawa opcji
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia dotyczącego prac remontowych
urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawów street, elementów małej architektury,
wykraczających poza ich bieżące utrzymanie oraz dodatkowe uzupełnienie piasku w piaskownicach – o
maksymalnie 30% wartości umowy. Wykorzystanie wskazanej opcji nastąpić może w terminie
obowiązywania umowy i będzie rozliczane na zasadach określonych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia zawartej w cz. III SIWZ - pod warunkiem posiadania środków w budżecie. 2.
Przedmiot umowy określony w ust.1. obejmuje ponadto: 1) Odpowiedzialność Wykonawcy za
zniszczenia w drzewostanie podczas prowadzonych prac. Wykonawca zobowiązany będzie do
wykonania nowych nasadzeń adekwatnych do powstałych strat na własny koszt pod kierunkiem
Podinspektora do spraw zieleni i ochrony przyrody bądź Inspektora do spraw kształtowania terenów
zieleni miejskich; 2) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów urządzeń
zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawów street workout oraz elementów małej
architektury objętych gwarancją. W ramach wykonywanych czynności Wykonawca zobowiązany

będzie do sprawdzania stanu technicznego urządzeń, w razie potrzeby wykonywanie podstawowych
czynności konserwacyjnych takich jak dokręcanie obluzowanych śrub i nakrętek oraz uzupełnianie
braków, smarowanie elementy łożysk zgodnie z zasadami ogólnej eksploatacji przedmiotowych
urządzeń, o każdym rozpoznanym uszkodzeniu elementów objętych gwarancja Wykonawca
zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego i przekazania zdjęcia
uszkodzonego elementu na potrzeby zgłoszenia reklamacji u dostawcy urządzeń; 3)Wykonawca
zobowiązany będzie do zapewnienia interwencyjnego całodobowego dyżuru w każdy dzień
kalendarzowy w celu usuwania uszkodzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu użytkowników
korzystających z placów zabaw oraz innych terenów rekreacyjnych zarządzanych przez Wydział
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, zgłoszonych przez Straż Miejską lub Zamawiającego;
4) Wykonawca zobowiązany będzie do przystąpienia i likwidacji powstałych uszkodzeń zagrażających
zdrowiu lub życiu użytkowników (nie później, niż w ciągu 2 godzin – wartość oceniana) - od chwili
otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub mailowego od Straży Miejskiej lub Zamawiającego. Przez
prace interwencyjne rozumie się usuwanie uszkodzeń wskazanych w pkt 3; 5) W przypadku braku
możliwości naprawy urządzenia zabawowego, urządzenia siłowni zewnętrznej i zestawu street workout
niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany będzie do właściwego zabezpieczenia
powstałej usterki poprzez zabezpieczenie taśmą ostrzegawczą (biało - czerwoną) takiego obiektu oraz
wywieszenie informacji że urządzenie jest niesprawne i zabrania się korzystania. W niektórych
przypadkach konieczne będzie zdemontowanie fragmentów uszkodzonych urządzeń; 6) obowiązek
prowadzenia przez wykonawcę szczegółowego rejestru wykonanych wszystkich prac w szczególności
ilości naprawionych ogrodzeń, gruntownie wyremontowanych ławek itp. przez cały okres umowy; 7)
przez jeden rok umowy rozumie się okres od momentu podpisania umowy do 31 marca 2021 r. i od 1
kwietnia 2021 do 31 marca 2022 r.; 8) Wykonawca zobowiązany będzie do remontów i napraw
zniszczeń powstałych w wyniku prowadzonych przez niego prac objętych przedmiotem niniejszej
umowy; 9) koszty transportu sprzętu z bazy na miejsce prowadzenia prac i z powrotem ponosi
Wykonawca; 10) obowiązek przechowywania przez Wykonawcę urządzeń zabawowych oraz małej
architektury podchodzących z demontażu. 3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Na
podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne
do realizacji zamówienia: -czynności związane z konserwacją i regularną kontrolą sprawności urządzeń
zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej oraz małej architektury Sposób dokumentowania
zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia
wymagań zostały określone w części II SIWZ -Istotne postanowienia umowy. 4. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określa m. in. cz. II SIWZ - Istotne postanowienia umowy, cz. III SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia oraz załączniki zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-05-08, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-05-11, godzina: 11:00,

