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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120885-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódż: Usługi pielęgnacji drzew
2017/S 064-120885

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 056-103757)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
ul. Konstantynowska 8/10
Łódż
94-303
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Helman
E-mail: zamowienia@zzm.lodz.pl 
Kod NUTS: PL113
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zzm.lodz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w Parku im. ks. J. Poniatowskiego i na cmentarzach komunalnych w Łodzi
w 2017 r.
Numer referencyjny: ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017

II.1.2) Główny kod CPV
77211500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
[powołana w treści nieniejszego ogłoszenia numeracja jest tożsama z numeracją w SIWZ]
3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług polegających na pielęgnacji starodrzewia dla potrzeb
Zarządu Zieleni Miejskiej w Parku im. ks. J. Poniatowskiego i na cmentarzach komunalnych w Łodzi.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/03/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 056-103757
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
3.3 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót
pielęgnacyjnych oraz porządkowych (tj. w szczególności prace porządkowe, zrębkowanie gałęzi, oznakowanie
drzew) składających się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy, w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
Powinno być:
3.3 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót
porządkowych (tj. w szczególności prace porządkowe, zrębkowanie gałęzi, oznakowanie drzew) składających
się na przedmiot zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez
nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


