
Oznaczenie sprawy: 15/EPZ
nr kor.:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Koszenie, cięcie żywopłotów oraz grabienie liści na terenach zieleni miejskiej oraz Cmentarza

Centarlnego

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109
Gliwice.
Tekst, który należy zmienić

W ogłoszeniu jest:

Zmianie ulega treść pkt. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest czterokrotne koszenie trawy, dwukrotne cięcie żywopłotów, dwukrotne grabienie
liści na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach.
1. Czterokrotne koszenie trawników, chwastów i samosiejek ( 4x10,5 ha) w terminach:
• I koszenie traw – 2.05 – 20.05. 2013r.,
• II koszenie traw – 15.06 – 08.07. 2013r.,
• III koszenie traw – 01.08 – 20.08. 2013r.,
• IV koszenie traw – 01.09 – 30.09.2013r
2. Dwukrotne przycinanie żywopłotów ( 2x7,058 m2) w terminach:
• I cięcie – 01.06. – 15.06.2013r,
• II cięcie – 01.08 – 16.08.2013r ,
3. Dwukrotne grabienie liści ( 2x22ha) w okresie od 17 października do 30 listopada 2013r.
4. Każdorazowo szczegółowe terminy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, przy czym Wykonawca rozpocznie
prace w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego zlecenia Wykonawcy, a termin zakończenia prac nie może
przekroczyć 14 dni.

W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń,
alejek, ogrodzeń, nagrobków i innych elementów małej architektury. Wykonawca ponosi całkowitą
odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia.
2. Wykonania zleconych prac z należną starannością, bez konieczności interwencji przez Zamawiającego.
3. Zabezpieczenia terenu poprzez oznakowanie i wygrodzenie części cmentarza, przy którym wykonywane
będą prace.
4. Czyszczenia na bieżąco zakurzonych nagrobków w wyniku prowadzonych prac.
5. Wykonywania prac tylko:
• W dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-17:00
• W soboty w godz. 7:00-14:00
• Wstrzymania wszelkich prac w trakcie trwania ceremonii pogrzebowych w pobliżu wykonywania prac.
6. Korzystania na terenie cmentarza z samochodów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
7. Uporządkowania miejsca pracy poprzez wywóz skoszonej trawy, oczyszczanie terenu z wszelkich odpadów.
Wywozu skoszonej trawy należy dokonać najpóźniej następnego dnia.
8. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.

II. Koszenie terenów zieleni miejskiej ( część II, III, IV zamówienia)
Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw, chwastów, jednorocznych samosiewów oraz cięcie żywopłotów
na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach.
1. Mechaniczne koszenie oraz wygrabianie i wywóz trawy, chwastów, jednorocznych samosiewów.
2. Cięcie żywopłotów z zagrabianiem i wywozem pędów.
3. Zebranie przed i po koszeniu, oraz wywóz wszelkich odpadów.
4. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Zamówienie obejmuje:
Trzykrotne koszenie 64,127 ha x 3 = 192,381 ha i dwukrotne cięcie żywopłotów 6006 m2 x 2 = 12012 m2 – wg
załączników:
Załącznik 1 - Rejon I – Stare Miasto, Centrum, Nowe Miasto, Stare Gliwice, Szobiszowice, Zatorze, Żerniki
Załącznik 2 - Rejon II – Centrum (wschód), Sośnica, Ligota, Bojków, Trynek, Sikornik, Wilcze Gardło
Załącznik 3 - Rejon III – Brzezinka, Łabędy, Czechowice, os. Kopernika



Istotne warunki zamówienia dla trzykrotnego koszenia:
1. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
2. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek.
3. Wywozu skoszonej trawy, ściętych pędów i odpadów należy dokonywać najpóźniej do 3 dni po wykonaniu
pracy.
4. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton.
5. Prace wykonywać tylko:
- w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. od 6:00 do 18:00
- w soboty w godz. od 7:00 do 14:00.
6. Termin wykonania zadania.
• I koszenie traw i cięcie żywopłotu – 6.05.- 24.05.2013r.
• II koszenie traw – 24.06. – 12.07.2013r.
• III koszenie traw i cięcie żywopłotu – 19.08 – 6.09.2013r.
Dokładne terminy wykonania z podziałem na poszczególne dzielnice uzgadniane będą podczas wykonywania
prac z inspektorem nadzorującym prace.
7. Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia prac w zależności od panujących warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie zadania.

III. Interwencyjne koszenie na terenach zieleni miejskiej ( część V zamówienia)
1. Szacunkowa powierzchnia do wykoszenia wynosi ok. 38 ha, w zależności od i lości zgłoszeń
interwencyjnych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny za wykoszenie trawy wraz z jej wywozem na powierzchni
1ha.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy mapki z lokalizacją danego terenu
do wykoszenia wraz z podaniem jego powierzchni.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia prac w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia
telefonicznego bądź pisemnego przez Zamawiającego.
5. Wykoszenie poszczególnych powierzchni powinno nastąpić w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Termin wykonania zadania – 6.05. – 30.11.2013r.
7. Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia prac w zależności od panujących warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie zadania.
8. Prace wykonywać tylko:
- w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. od 6:00 do 18:00
- w soboty w godz. od 7:00 do 14:00.
9. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek.
10. Wywozu skoszonej trawy należy dokonywać najpóźniej do 3 dni po skoszeniu. Wywozu dokonywać
pojazdami o max nośności do 5 ton.
11. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
12. Odbiór prac dokonywany będzie po wykonanej usłudze na koniec każdego miesiąca.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką
Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla
dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

Zmianie ulega treść pkt. 15 SIWZ – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
W SIWZ jest:
1) oferty należy złożyć do dnia 03-04-2013 r. do godz. 11:30 Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat.
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03-04-2013 r. o godz. 12:00 . Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.

W ogłoszeniu powinno być:

Zmianie ulega treść pkt. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest czterokrotne koszenie trawy, dwukrotne cięcie żywopłotów, dwukrotne grabienie
liści na terenie Cmentarza Centralnego w Gliwicach.
1. Czterokrotne koszenie trawników, chwastów i samosiejek ( 4x10,5 ha) w terminach:
• I koszenie traw – 2.05 – 20.05. 2013r.,



• II koszenie traw – 15.06 – 08.07. 2013r.,
• III koszenie traw – 01.08 – 20.08. 2013r.,
• IV koszenie traw – 01.09 – 30.09.2013r
2. Dwukrotne przycinanie żywopłotów ( 2x7 058 m2) w terminach:
• I cięcie – 01.06. – 15.06.2013r,
• II cięcie – 01.08 – 16.08.2013r ,
3. Dwukrotne grabienie liści ( 2x22ha) w okresie od 17 października do 30 listopada 2013r.
4. Każdorazowo szczegółowe terminy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą, przy czym Wykonawca rozpocznie
prace w ciągu 48 godzin od otrzymania pisemnego zlecenia Wykonawcy, a termin zakończenia prac nie może
przekroczyć 14 dni.

W czasie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Wykonania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności tak, aby nie zniszczyć istniejących nasadzeń,
alejek, ogrodzeń, nagrobków i innych elementów małej architektury. Wykonawca ponosi całkowitą
odpowiedzialność finansową za spowodowanie zniszczenia, uszkodzenia, zabrudzenia.
2. Wykonania zleconych prac z należną starannością, bez konieczności interwencji przez Zamawiającego.
3. Zabezpieczenia terenu poprzez oznakowanie i wygrodzenie części cmentarza, przy którym wykonywane
będą prace.
4. Czyszczenia na bieżąco zakurzonych nagrobków w wyniku prowadzonych prac.
5. Wykonywania prac tylko:
• W dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-17:00
• W soboty w godz. 7:00-14:00
• Wstrzymania wszelkich prac w trakcie trwania ceremonii pogrzebowych w pobliżu wykonywania prac.
6. Korzystania na terenie cmentarza z samochodów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 5 ton.
7. Uporządkowania miejsca pracy poprzez wywóz skoszonej trawy, oczyszczanie terenu z wszelkich odpadów.
Wywozu skoszonej trawy należy dokonać najpóźniej następnego dnia.
8. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.

II. Koszenie terenów zieleni miejskiej ( część II, III, IV zamówienia)
Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw, chwastów, jednorocznych samosiewów oraz cięcie żywopłotów
na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach.
1. Mechaniczne koszenie oraz wygrabianie i wywóz trawy, chwastów, jednorocznych samosiewów.
2. Cięcie żywopłotów z zagrabianiem i wywozem pędów.
3. Zebranie przed i po koszeniu, oraz wywóz wszelkich odpadów.
4. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Zamówienie obejmuje:
Trzykrotne koszenie 64,127 ha x 3 = 192,381 ha i dwukrotne cięcie żywopłotów 6006 m2 x 2 = 12012 m2 – wg
załączników:
Załącznik 1 - Rejon I – Stare Miasto, Centrum, Nowe Miasto, Stare Gliwice, Szobiszowice, Zatorze, Żerniki
Załącznik 2 - Rejon II – Centrum (wschód), Sośnica, Ligota, Bojków, Trynek, Sikornik, Wilcze Gardło
Załącznik 3 - Rejon III – Brzezinka, Łabędy, Czechowice, os. Kopernika

Istotne warunki zamówienia dla trzykrotnego koszenia:
1. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
2. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek.
3. Wywozu skoszonej trawy, ściętych pędów i odpadów należy dokonywać najpóźniej do 3 dni po wykonaniu
pracy.
4. Wywozu dokonywać pojazdami o max nośności do 5 ton.
5. Prace wykonywać tylko:
- w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. od 6:00 do 18:00
- w soboty w godz. od 7:00 do 14:00.
6. Termin wykonania zadania.
• I koszenie traw i cięcie żywopłotu – 6.05.- 24.05.2013r.
• II koszenie traw – 24.06. – 12.07.2013r.
• III koszenie traw i cięcie żywopłotu – 19.08 – 6.09.2013r.
Dokładne terminy wykonania z podziałem na poszczególne dzielnice uzgadniane będą podczas wykonywania
prac z inspektorem nadzorującym prace.
7. Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia prac w zależności od panujących warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie zadania.

III. Interwencyjne koszenie na terenach zieleni miejskiej ( część V zamówienia)



1. Szacunkowa powierzchnia do wykoszenia wynosi ok. 38 ha, w zależności od i lości zgłoszeń
interwencyjnych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny za wykoszenie trawy wraz z jej wywozem na powierzchni
1ha.
3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy mapki z lokalizacją danego terenu
do wykoszenia wraz z podaniem jego powierzchni.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia prac w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia
telefonicznego bądź pisemnego przez Zamawiającego.
5. Wykoszenie poszczególnych powierzchni powinno nastąpić w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty
zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Termin wykonania zadania – 6.05. – 30.11.2013r.
7. Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia prac w zależności od panujących warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie zadania.
8. Prace wykonywać tylko:
- w dni robocze (poniedziałek-piątek), w godz. od 6:00 do 18:00
- w soboty w godz. od 7:00 do 14:00.
9. Każdego dnia uporządkować miejsce wykonywania pracy – zamiatanie chodników, alejek.
10. Wywozu skoszonej trawy należy dokonywać najpóźniej do 3 dni po skoszeniu. Wywozu dokonywać
pojazdami o max nośności do 5 ton.
11. Koszty składowania na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
12. Odbiór prac dokonywany będzie po wykonanej usłudze na koniec każdego miesiąca.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką
Środowiskową
obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla
dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO.

Zmianie ulega treść pkt. 15 SIWZ – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1) oferty należy złożyć do dnia 05-04-2013 r. do godz. 12:30. Miejsce składania: Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, Sekretariat.
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05-04-2013 r. o godz. 13:00. Miejsce otwarcia: Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14.

specjalista ds.zamówień publicznych

29-03-2013 r.  Joanna Starosta
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

p.o. Dyrektora

29-03-2013 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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