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Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606826-N-2019

Data: 07/10/2019

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):

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: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-15, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-17, godzina: 09:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego

zamówienia jest zabezpieczenie porządku i czystości, polegające na opróżnianiu ok. 174 koszy na śmieci znajdujących się na terenie Nowego Ogrodu oraz utrzymaniu

czystości. Zakres prac: - opróżnianie koszy w liczbie ok. 174 szt. i zwożenie śmieci do pojemników zlokalizowanych na terenie Nowego ZOO, - sprzątanie alejek

takim sprzętem jak: dmuchawy spalinowe, zamiatarki - w okresie jesienno-zimowym usuwanie liści, połamanych gałęzi oraz śniegu, - usuwanie śmieci z dróg i

chodników, - mycie koszy na śmieci (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia) - czyszczenie ławek (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia) - posypywanie piaskiem

alejek w okresie zimowym, - usuwanie oblodzeń w okresie zimowym przy użyciu środków uzgodnionych z Zamawiającym - bieżące i niezwłoczne powiadamianie

administracji o awariach, uszkodzeniach (wybite szyby, brak światła, zepsute zamki). Firma zobowiązana jest do posiadania odpowiedniego sprzętu: tj. dmuchaw,

zamiatarek, mioteł oraz worków na śmieci (120 l) oraz pojazdu do zwożenia śmieci do wyznaczonych pojemników, itp. Wykonywanie ww. czynności ma się odbywać

od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 9.00 rano oraz od 17.00 do 20.00 (w weekendy same kosze i prace interwencyjne). W okresie zimowych, tj.

styczeń, luty, listopad, grudzień 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. W tym okresie główne prace to odśnieżanie i porządkowaniu terenu. Do końca roku Wykonawca musi

usunąć wszystkie liście z terenu.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zabezpieczenie porządku i czystości, polegające na opróżnianiu ok. 174 koszy na śmieci znajdujących się na terenie Nowego

Ogrodu oraz utrzymaniu czystości. Zakres prac: - opróżnianie koszy w liczbie ok. 174 szt. i zwożenie śmieci do pojemników zlokalizowanych na terenie Nowego

ZOO, - sprzątanie alejek (10 km bez zapleczy) takim sprzętem jak: dmuchawy spalinowe, zamiatarki - w okresie jesienno-zimowym usuwanie liści, połamanych gałęzi

oraz śniegu, - usuwanie śmieci z dróg i chodników, - mycie koszy na śmieci (raz w miesiącu od kwietnia do sierpnia) - czyszczenie ławek (raz w miesiącu od kwietnia

do sierpnia) - posypywanie piaskiem alejek w okresie zimowym, - usuwanie oblodzeń w okresie zimowym przy użyciu środków uzgodnionych z Zamawiającym( w

pierwszej kolejności należy oczyścić drogę dojścia pracowników do miejsca wykonywania pracy; usuwane oblodzenie na ciągach komunikacyjnych tylko piaskiem), -

bieżące i niezwłoczne powiadamianie administracji o awariach, uszkodzeniach (wybite szyby, brak światła, zepsute zamki). Zamawiający zastrzega, że wskazane w

powyżej rodzaje czynności wymagają zatrudnienia pracowników na postawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Firma zobowiązana jest do

posiadania odpowiedniego sprzętu: tj. dmuchaw, zamiatarek, mioteł oraz worków na śmieci (120 l) oraz pojazdu do zwożenia śmieci do wyznaczonych pojemników,

itp. Wykonywanie ww. czynności ma się odbywać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 9.00 rano oraz od 17.00 do 20.00 (w weekendy same kosze i

prace interwencyjne). W okresie zimowych, tj. styczeń, luty, listopad, grudzień 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. W tym okresie główne prace to odśnieżanie i
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porządkowaniu terenu. Do końca roku Wykonawca musi usunąć wszystkie liście z 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.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: SAT/271/25/2019

W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: SAT/271/26/2019
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