
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-rekreacyjnej w Żelechlinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelechlinek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647836

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Żelechlinek

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-226

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 44 712 27 12

1.4.8.) Numer faksu: 44 712 27 70

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zelechlinek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zelechlinek.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018544/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-16 16:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00012719/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-
rekreacyjnej w Żelechlinku”.W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:1) Budowa
alejki z kostki brukowej, utwardzenie terenu, podbudowa i obramowanie nawierzchni, wykonanie
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nawierzchni – długość 80 m, według załączonego przedmiaru robót. Ostateczny kolor oraz
format kostki do uzgodnienia z Zamawiającym. 2) Założenie trawnika w otoczeniu alejki z kostki
brukowej, w tym plantowanie gruntu - powierzchnia 3000 m2, według załączonego przedmiaru
robót.3) Przygotowanie gruntu pod wysadzenie, wysiew roślin na rabatach (przekopanie gleby,
usunięcie chwastów, nawożenie – naturalny obornik, odkwaszenie) – byliny i rośliny wieloletnie –
ilość rabat 2. 4) Dostawa roślin i dokonanie nasadzeń na rabatach – 225 szt. bylin i roślin
wieloletnich według załączonego wykazu.5) Ogrodzenie rabaty, zabezpieczenie roślin na zimę –
1 rabata, powierzchnia ok. 60 m2.6) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew liściastych i
krzewów (użyźnienie gleby) w 6 enklawach według załączonego projektu nasadzeń.7) Dostawa
sadzonek i dokonanie nasadzeń drzew liściastych (zabezpieczenie przed zgryzaniem,
stabilizacja) – 47 szt. według załączonego wykazu.8) Dostawa sadzonek i dokonanie nasadzeń
krzewów liściastych (zabezpieczenie przed zgryzaniem, stabilizacja) – 98 szt. według
załączonego wykazu.9) Urządzenie kwietnej łąki, w tym przygotowanie podłoża (nawiezienie,
przekopanie, poprawa właściwości higrofilnych, odkwaszenie, przepuszczalność),
zabezpieczenie – lekkie ogrodzenie, zakup i wysiew nasion – 2 powierzchnie ok. 150 m2.10)
Dostawa i montaż tablic dydaktycznych o znaczeniu terenów zielonych, roli zapylaczy w
środowisku (wymiar tablicy: 80 cm x 100 cm, bez zadaszenia, odporna, stelaż metalowy,
wykonanie projektu, dobór tekstu, zdjęć, wykonanie, instalacja, zabezpieczenie) – ilość 3 szt.:a)
Tablica 1. Kwietne łąki – życiodajne bazy pokarmowe dla zapylaczy.b) Tablica 2. Schronienia
dla owadów, czyli jak przygotować hotele dla dzikich pszczół.c) Tablica 3. Uczmy się od pszczół
– przykłady społecznych zachowań.Szczegóły dotyczące treści i wyglądu tablic do uzgodnienia z
wybranym wykonawcą.11) Oznaczenie roślin poprzez instalację tabliczek informacyjnych o
wybranych okazach roślin z podaniem nazw – 40 szt.12) Dostawa i montaż instalacji
dydaktycznych o tematyce zapylaczy, tradycyjnych kwietnych ogrodów (zadaszone, stelaż
drewniany) – ilość 2 szt.:a) Instalacja nr 1. Tajemniczy ogród.b) Instalacja nr 2. Zgadnij jaki to
owad?Szczegóły dotyczące treści i wyglądu instalacji do uzgodnienia z wybranym
wykonawcą.13) Dostawa i montaż ławek parkowych – ilość 6 szt.14) Dostawa i montaż koszy na
śmieci – ilość 6 szt.W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić zakres prac i kosztów
związanych z nasadzeniem zieleni niskiej oraz wysokiej. Wykonawca zobowiązany jest do:1.
Dostarczenia sadzonek na teren sadzenia.2. Wyznaczenia miejsc sadzenia w terenie.3.
Przygotowania terenów do prac obsadzeniowych, w tym przekopania gleby, usunięcia
chwastów, nawożenia (naturalny obornik), odkwaszenie.4. Wykopania dołów o wymiarach 2
razy większych od bryły korzeniowej sadzonej rośliny (wykonanie dołów ręcznie) i zalanie dołów
wodą.5. Przed posadzeniem Wykonawca zobowiązany jest udostępnić materiał sadzeniowy
Zamawiającemu, który dokona ich sprawdzenia pod względem jakościowym i zaakceptuje
materiał do posadzenia (materiał roślinny musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników,
uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i
agrotechniki).6. Posadzenia drzew i krzewów z bryłą korzeniową prawidłowo uformowaną i
nieuszkodzoną (system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny).7. Pełnego zaprawienia dołów ziemią
urodzajną żyzną lub kompostową.8. Zabezpieczenia przed zgryzaniem, stabilizacji palikami.9.
Obfitego podlania rośliny.10. Uporządkowania terenu po wykonanych pracach.11. Zapewnienia
żywotności posadzonych / wysianych roślin w okresie 12 m-cy licząc od daty odbioru
zadania.Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w: 1) przedmiarach robót -
stanowiących załącznik do SWZ ,2) dokumentacjach technicznych - stanowiących załącznik do
SWZ,3) wykazach drzew i krzewów oraz roślin, wizualizacji projektowanej bazy edukacyjnej oraz
nasadzeń istniejących i planowanych, schemacie graficznym bazy dydaktycznej oraz nasadzeń -
stanowiących załączniki do SWZ

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Utworzenie terenów zielonych oraz budowa bazy edukacyjno-
rekreacyjnej w Żelechlinku”.W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:1) Budowa
alejki z kostki brukowej, utwardzenie terenu, podbudowa i obramowanie nawierzchni, wykonanie
nawierzchni – długość 80 m, według załączonego przedmiaru robót. Ostateczny kolor oraz
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format kostki do uzgodnienia z Zamawiającym. 2) Założenie trawnika w otoczeniu alejki z kostki
brukowej, w tym plantowanie gruntu - powierzchnia 3000 m2, według załączonego przedmiaru
robót.3) Przygotowanie gruntu pod wysadzenie, wysiew roślin na rabatach (przekopanie gleby,
usunięcie chwastów, nawożenie – naturalny obornik, odkwaszenie) – byliny i rośliny wieloletnie –
ilość rabat 2- powierzchnia łączna ok. 550 m2, z zastrzeżeniem że rabata nr 2 stanowi
zagłębienie terenu porośnięte widnym i wilgotnym lasem olchowym.4) Dostawa roślin i
dokonanie nasadzeń na rabatach – 225 szt. bylin i roślin wieloletnich według załączonego
wykazu.5) Ogrodzenie rabaty (lekkie ogrodzenie - płotek), zabezpieczenie roślin na zimę – 1
rabata, powierzchnia ok. 60 m2.6) Przygotowanie gruntu pod nasadzenia drzew liściastych i
krzewów (użyźnienie gleby) w 6 enklawach według załączonego projektu nasadzeń.7) Dostawa
sadzonek i dokonanie nasadzeń drzew liściastych (zabezpieczenie przed zgryzaniem,
stabilizacja) – 47 szt. według załączonego wykazu.8) Dostawa sadzonek i dokonanie nasadzeń
krzewów liściastych (zabezpieczenie przed zgryzaniem, stabilizacja) – 98 szt. według
załączonego wykazu.9) Urządzenie kwietnej łąki, w tym przygotowanie podłoża (nawiezienie,
przekopanie, poprawa właściwości higrofilnych, odkwaszenie, przepuszczalność),
zabezpieczenie – lekkie ogrodzenie, zakup i wysiew nasion – 2 powierzchnie ok. 150 m2.10)
Dostawa i montaż tablic dydaktycznych o znaczeniu terenów zielonych, roli zapylaczy w
środowisku (wymiar tablicy: 80 cm x 100 cm, bez zadaszenia, odporna, stelaż metalowy,
wykonanie projektu, dobór tekstu, zdjęć, wykonanie, instalacja, zabezpieczenie) – ilość 3 szt.:a)
Tablica 1. Kwietne łąki – życiodajne bazy pokarmowe dla zapylaczy.b) Tablica 2. Schronienia
dla owadów, czyli jak przygotować hotele dla dzikich pszczół.c) Tablica 3. Uczmy się od pszczół
– przykłady społecznych zachowań. Szczegóły dotyczące treści i wyglądu tablic do uzgodnienia
z wybranym wykonawcą.11) Oznaczenie roślin poprzez instalację tabliczek informacyjnych o
wybranych okazach roślin z podaniem nazw – 40 szt.12) Dostawa i montaż instalacji
dydaktycznych o tematyce zapylaczy, tradycyjnych kwietnych ogrodów (zadaszone, stelaż
drewniany) – ilość 2 szt.:a) Instalacja nr 1. Tajemniczy ogród.b) Instalacja nr 2. Zgadnij jaki to
owad? Szczegóły dotyczące treści i wyglądu instalacji do uzgodnienia z wybranym
wykonawcą.13) Dostawa i montaż ławek parkowych – ilość 6 szt.14) Dostawa i montaż koszy na
śmieci – ilość 6 szt.W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić zakres prac i kosztów
związanych z nasadzeniem zieleni niskiej oraz wysokiej. Wykonawca zobowiązany jest do:1.
Dostarczenia sadzonek na teren sadzenia.2. Wyznaczenia miejsc sadzenia w terenie.3.
Przygotowania terenów do prac obsadzeniowych, w tym przekopania gleby, usunięcia
chwastów, nawożenia (naturalny obornik), odkwaszenie.4. Wykopania dołów o wymiarach 2
razy większych od bryły korzeniowej sadzonej rośliny (wykonanie dołów ręcznie) i zalanie dołów
wodą.5. Przed posadzeniem Wykonawca zobowiązany jest udostępnić materiał sadzeniowy
Zamawiającemu, który dokona ich sprawdzenia pod względem jakościowym i zaakceptuje
materiał do posadzenia (materiał roślinny musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników,
uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i
agrotechniki).6. Posadzenia drzew i krzewów z bryłą korzeniową prawidłowo uformowaną i
nieuszkodzoną (system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny).7. Pełnego zaprawienia dołów ziemią
urodzajną żyzną lub kompostową.8. Zabezpieczenia przed zgryzaniem, stabilizacji palikami.9.
Obfitego podlania rośliny.10. Uporządkowania terenu po wykonanych pracach.11. Zapewnienia
żywotności posadzonych / wysianych roślin w okresie 12 m-cy licząc od daty odbioru
zadania.Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w: 1) przedmiarach robót -
stanowiących załącznik do SWZ ,2) dokumentacjach technicznych - stanowiących załącznik do
SWZ,3) wykazach drzew i krzewów oraz roślin, wizualizacji projektowanej bazy edukacyjnej oraz
nasadzeń istniejących i planowanych, schemacie graficznym bazy dydaktycznej oraz nasadzeń -
stanowiących załączniki do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00018544/01 z dnia 2021-03-16

2021-03-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-03-18 10:00

Po zmianie: 
2021-03-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-03-18 13:00

Po zmianie: 
2021-03-22 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-04-16

Po zmianie: 
2021-04-20
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