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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500262827-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.

Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 641007-N-2018
Data: 26/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63210005700000, ul. Karpala Wojtka 3, 61-063 Poznań, woj. wielkopolskie,
państwo Polska, tel. 618 768 209, e-mail zoo-pozn@man.poznan.pl, faks 618 773 533.
Adres strony internetowej (url): http://zoo.poznan.pl/page/5-Przetargi

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data:2018-11-06 godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-07 godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie porządku i czystości, polegające na opróżnianiu ok. 160 koszy
na śmieci znajdujących się na terenie Nowego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Krańcowej 81 oraz utrzymaniu czystości na terenie alejek o
szacunkowej długości około 10 km. Zakres prac: 1. opróżnianie koszy w liczbie ok. 160 szt. i zwożenie śmieci do pojemników zlokalizowanych
na terenie Nowego ZOO, 2. sprzątanie alejek takim sprzętem jak: dmuchawy spalinowe, zamiatarki, 3. w okresie jesienno-zimowym tj. od
października do marca - usuwanie liści, połamanych gałęzi oraz śniegu, 4. usuwanie śmieci z dróg i chodników, 5. mycie koszy na śmieci (raz
w miesiącu od kwietnia do sierpnia), 6. czyszczenie ławek (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia), 7. posypywanie piaskiem alejek w okresie
zimowym, 8. usuwanie oblodzeń w okresie zimowym przy użyciu piasku, 9. bieżące i niezwłoczne powiadamianie administracji o awariach,
uszkodzeniach (wybite szyby, brak światła, zepsute zamki). Zamawiający zastrzega, że wskazane w pkt. 1 - 9 powyżej rodzaje czynności
wymagają zatrudnienia pracowników na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Wykonawca zapewnia odpowiedni
sprzęt: tj. dmuchawy, zamiatarki, miotły oraz worki na śmieci (120 l) oraz pojazd do zwożenia śmieci do wyznaczonych pojemników, itp. oraz
sprzęt do odśnieżania dróg. Wykonywanie ww. czynności ma się odbywać od poniedziałku do niedzieli (w soboty i niedziele same kosze i
prace interwencyjne oraz sprzątanie partii wejściowej): - w okresie od listopada do lutego w godzinach od 7.00 do 11.00, - w pozostałych
miesiącach w godzinach od 6.00 do 10.00 oraz od 17.00 do 20.00. W okresie od listopada do lutego, ze względu na zmniejszenie liczby
odwiedzających opróżnianie koszy odbywać się będzie raz w tygodniu. W okresie od listopada do marca wszystkie ławki i część koszy są
zwożone z terenu. Ponadto, Zamawiający wskazuje, że w tym okresie główne prace to odśnieżanie i porządkowanie terenu. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 30%. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje względem
Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenie majątkowe, w tym możliwość dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania tytułem utraconych
korzyści. Do każdej faktury należy dołączyć grafik wykonanych prac.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie porządku i czystości, polegające na opróżnianiu ok.
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160 koszy na śmieci znajdujących się na terenie Nowego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Krańcowej 81 oraz utrzymaniu czystości na terenie
alejek o szacunkowej długości około 10 km. Zakres prac: 1. opróżnianie koszy w liczbie ok. 160 szt. i zwożenie śmieci do pojemników
zlokalizowanych na terenie Nowego ZOO, 2. sprzątanie alejek takim sprzętem jak: dmuchawy spalinowe, zamiatarki, 3. w okresie jesiennozimowym tj. od października do marca - usuwanie liści, połamanych gałęzi oraz śniegu, 4. usuwanie śmieci z dróg i chodników, 5. mycie
koszy na śmieci (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia), 6. czyszczenie ławek (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia), 7. posypywanie
piaskiem alejek w okresie zimowym, 8. usuwanie oblodzeń w okresie zimowym przy użyciu piasku, 9. bieżące i niezwłoczne powiadamianie
administracji o awariach, uszkodzeniach (wybite szyby, brak światła, zepsute zamki). Zamawiający zastrzega, że wskazane w pkt. 1 - 9
powyżej rodzaje czynności wymagają zatrudnienia pracowników na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
Wykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt: tj. dmuchawy, zamiatarki, miotły oraz worki na śmieci (120 l) oraz pojazd do zwożenia śmieci do
wyznaczonych pojemników, itp. oraz sprzęt do odśnieżania dróg. Wykonywanie ww. czynności ma się odbywać od poniedziałku do niedzieli
(w soboty i niedziele same kosze i prace interwencyjne oraz sprzątanie partii wejściowej): - w okresie od listopada do lutego w godzinach od
7.00 do 11.00, - w pozostałych miesiącach w godzinach od 6.00 do 10.00 oraz od 17.00 do 20.00. W okresie od listopada do lutego, ze
względu na zmniejszenie liczby odwiedzających opróżnianie koszy odbywać się będzie raz w tygodniu. W okresie od listopada do marca
wszystkie ławki i część koszy są zwożone z terenu. Ponadto, Zamawiający wskazuje, że w tym okresie główne prace to odśnieżanie i
porządkowanie terenu. Zamawiający zastrzega, że zakres świadczeń Wykonawcy pozostanie niezmienny przez cały okres obowiązywania
Umowy. Do każdej faktury należy dołączyć grafik wykonanych prac.
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