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Ujazd:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 585587-N-2020 

Data: 16/09/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Ujazd, Krajowy numer identyfikacyjny 53141329000000, ul. ul. Sławięcicka  19, 47-143  Ujazd, woj. opolskie, państwo 

Polska, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, e-mail umig@ujazd.pl, faks 0-77 4637081. 

Adres strony internetowej (url): www.ujazd.pl 

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: ust. 5 pkt.d) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu pięciu lat, od dnia odbioru końcowego do pielęgnacji 

nasadzonych drzew i krzewów jakie należy wykonać w ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi opisanymi w 

STWIOR (UWAGA: wycenić zg. ze zmianą wprowadzoną przez projektanta; zmianie uległy zapisy w TOM Ia zmieniono klon 

na wiąz, w TOM Ib zmieniono klon na wiąz; w STWIOR zmiana na str.34-36). Wszelkie uschnięte lub chore drzewa i krzewy, 

Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na nowe. 

W ogłoszeniu powinno być: ust. 5 pkt.d) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu trzech lat, od dnia odbioru końcowego do 

pielęgnacji nasadzonych drzew i krzewów jakie należy wykonać w ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi 

opisanymi w STWIOR (UWAGA: wycenić zg. ze zmianą wprowadzoną przez projektanta; zmianie uległy zapisy w TOM Ia 

zmieniono klon na wiąz, w TOM Ib zmieniono klon na wiąz; w STWIOR zmiana na str.34-36). Wszelkie uschnięte lub chore 

drzewa i krzewy, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na nowe. 
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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: 2020-10-02, 

godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-

05, godzina: 09:00 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Po ust.5 pkt d) dodaje się pkt. f): Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi 

fontanny w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej do dnia odbioru końcowego całej inwestycji wraz z dostawą chemii 

do końca pierwszego sezonu . Do tego czasu Wykonawca zobowiązany jest dokonać procesu rozruchu fontanny oraz przeszkolić 

personel Zamawiającego. Przypominamy, że nadal będzie obowiązywała gwarancja i rękojmia jaką Wykonawca udzieli 

zamawiającemu dla całej realizowanej inwestycji. 
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