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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Podkańska-Dziubińska
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Tel.:  +48 814663014
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi kontroli, utrzymania, naprawy i konserwacji wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz 
urządzeń gimnastycznych należących do Gminy Lublin – 2 części (II rejony).
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.123.2020

II.1.2) Główny kod CPV
50870000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wyposażenia placów zabaw

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. oczyszczanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w okresie sezonu letniego (kwiecień–październik) oraz 
zimowego (listopad–marzec):
1.1. oczyszczanie powierzchni placów zabaw i siłowni zewnętrznych, łącznie z dojściami, skutkujące 
utrzymaniem ich w czystości i estetyce w okresie sezonu letniego (kwiecień–październik) oraz zimowego 
(listopad–marzec), w przypadku braku warunków zimowych*;
1.2. oczyszczanie elementów wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń do ćwiczeń 
gimnastycznych w okresie sezonu letniego (kwiecień–październik) oraz zimowego (listopad–marzec), w 
przypadku braku warunków zimowych*;
1.3. opróżnianie i dezynfekcja koszy.
* Pod pojęciem braku warunków zimowych należy rozumieć warunki klimatyczne w okresie 1 listopada – 31 
marca, podczas których nie występują opady i zaleganie śniegu a temperatura powietrza osiąga wartości od 
5oC wzwyż. Cd w pkt VI.4.3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: umlublin
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177229
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636746
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Rejon II – usługi kontroli, utrzymania, naprawy i konserwacji wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych 
oraz urządzeń gimnastycznych należących do Gminy Lublin zlokalizowanych w granicach administracyjnych 
miasta Lublin w rejonie nr II, który obejmuje obszar na zachód od granicy ustanowionej ulicami: ul. Osmolicka 
– ul. Żeglarska – rzeka Bystrzyca (do ul. Muzycznej) – ul. Głęboka – ul. Akademicka – ul. Łopacińskiego – Al. 
Racławickie – Krakowskie Przedmieście – ul. Wieniawska – ul. Lubomelska – ul. Północna (na odcinku od 
al. Kompozytorów Polskich do ul. Szeligowskiego) – ul. Szeligowskiego (na odcinku od ul. Północnej do al. 
Smorawińskiego) – al. Smorawińskiego – al. Spółdzielczości Pracy.
Powinno być:
Rejon II – usługi kontroli, utrzymania, naprawy i konserwacji wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych 
oraz urządzeń gimnastycznych należących do Gminy Lublin zlokalizowanych w granicach administracyjnych 
miasta Lublin w rejonie nr II, który obejmuje obszar na wschód od granicy ustanowionej ulicami: ul. Osmolicka 
– ul. Żeglarska – rzeka Bystrzyca (do ul. Muzycznej) – ul. Głęboka – ul. Akademicka – ul. Łopacińskiego – Al. 
Racławickie – Krakowskie Przedmieście – ul. Wieniawska – ul. Lubomelska – ul. Północna (na odcinku od 
al. Kompozytorów Polskich do ul. Szeligowskiego) – ul. Szeligowskiego (na odcinku od ul. Północnej do al. 
Smorawińskiego) – al. Smorawińskiego – al. Spółdzielczości Pracy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:636746-2020:TEXT:PL:HTML

