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Ogłoszenie nr 540121609-N-2019 z dnia 17-06-2019 r. 

 

Gdańsk: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 552235-N-2019  

Data: 24/05/2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego  8, 80-309  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo 

Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.  

Adres strony internetowej (url): www.ug.edu.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 8  

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, 

na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-07-30  

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 24  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 9  

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: 1) wykonanie Etapu I, o którym mowa w rozdz. III pkt 

4 ppkt 1: w terminie do dnia 30 lipca 2020 r., 2) wykonanie Etapu II, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 ppkt 2: w terminie do dnia 30 

lipca 2021 r., 3) świadczenie usług pielęgnacji zieleni oraz serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i 

urządzeń oraz wyposażenia budowlanego – Etap III, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 ppkt 3: w okresie gwarancji zaoferowanym 

przez Wykonawcę, wynoszącym minimum 48 miesięcy. 2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określone w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym prac - sporządzonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy oraz w harmonogramie 

czynności serwisowych i konserwacyjnych – przekazanym przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, wymagają 

zaakceptowania przez Zamawiającego.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin wykonania zamówienia: 1) wykonanie Etapu I, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 ppkt 1: do 

12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) wykonanie Etapu II, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 ppkt 2: do 24 miesięcy od daty 

zawarcia umowy, 3) świadczenie usług pielęgnacji zieleni oraz serwisu, przeglądów i konserwacji wszystkich systemów, instalacji i 

urządzeń oraz wyposażenia budowlanego – Etap III, o którym mowa w rozdz. III pkt 4 ppkt 3: w okresie gwarancji zaoferowanym 

przez Wykonawcę, wynoszącym minimum 48 miesięcy. 2. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy określone w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym prac - sporządzonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy oraz w harmonogramie 

czynności serwisowych i konserwacyjnych – przekazanym przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, wymagają 

zaakceptowania przez Zamawiającego.  

 


