
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
“Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych

przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem
Wspólnot Mieszkaniowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151405607

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24

1.4.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 34 368 24 61

1.4.8.) Numer faksu: 34 365 12 90

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgm-tbs.czest.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka Prawa Handlowego 100% udziałów stanowi własność Gminy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00152881/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-18 13:30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00148655/01

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

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – 
z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych polegające na:
1) wycince drzew wraz z wywozem drewna,
2) cięciu w koronie drzew wraz z wywozem gałęzi, w zależności od potrzeb, obejmujące min.:
cięcia sanitarne, korygujące, formujące, prześwietlające, techniczne, redukcyjne,
3) koszeniu i grabieniu trawników, wycince, przycinaniu krzewów, żywopłotów i odrostów
krzewów wraz z wywozem skoszonej trawy i gałęzi, w terminach:
a) od dnia podpisania umowy do 15 październik 2020 roku – jednokrotnym koszeniu trawników,
b) od 01 maja do 31 lipiec 2022 roku – dwukrotnym koszeniu trawników,
4) wykonaniu nasadzeń. 
2. Prace dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał według
potrzeb Zamawiającego, zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej
„TBS” w Częstochowie Sp. z o.o., na podstawie zleceń wystawianych przez Oddziały
Eksploatacji, zawierających zakres robót niezbędnych do wykonania wraz z terenem objętym
realizacją zamówienia. Uwaga! Przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca może
przeprowadzić oględziny terenów, w uzgodnieniu z właściwym Oddziałem Eksploatacji. Adresy
oraz numery telefonów siedziby Oddziałów Eksploatacji stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wśród drzew do wycinki opisanych w pkt IV.1.1) SWZ uwzględnione zostały drzewa ujęte w
wydanych decyzjach oraz wycinki wynikające z nagłej potrzeby Zamawiającego. 
4. Przewidywany zakres prac podany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 8 do
SWZ, ma charakter szacunkowy i służy do ustalenia ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w
formularzu ofertowy. Przewidywany zakres prac może ulec zmniejszeniu w zależności od
potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia określonego
zakresu usług, a w przypadku ich nie wykonania obniży stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.
Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie:
1) minimum 60 % zamówienia polegającego na wycince drzew wraz z wywozem,
2) minimum 60 % zamówienia polegającego na cięciu w koronach drzew wraz z wywozem
gałęzi,
3) 100% zamówienia polegającego na koszeniu i grabieniu trawników, wycince, przycinaniu 
krzewów, żywopłotów i odrostów krzewów wraz z wywozem skoszonej trawy i gałęzi, 
4) 90 % zamówienia polegającego na wykonaniu nasadzeń.
5. Działając zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy
osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby bezpośrednio wykonujące czynności związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, zatrudnione były na podstawie stosunku pracy,
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu,
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Obowiązek,
o którym nowa w zdaniu poprzednim nie zaistnieje w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przed
zakończeniem tego okresu i dotyczy osoby, której rola w wykonaniu zamówienia została
zakończona, 
3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ określone zostały:
a) sposób weryfikacji zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt IV.8.1) SWZ,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w pkt IV.8.1) SWZ,
c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt IV.8.1) oraz pkt IV.8.3).a)
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i pkt IV.8.3).b) SWZ.
6. Zamawiający stawia wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.
2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
1) Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w
wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie
skierowania
z Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1409 z późn. zm.) lub na
postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez
organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych
przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
2) wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
rozpoczęcia realizacji usług, na podstawie stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
3) Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
a) zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi
w niniejszym punkcie specyfikacji warunków zamówienia – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty rozpoczęcia realizacji usług, w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez cały
okres trwania umowy,
b) przedłożenia Zamawiającemu: zgłoszenia ofert pracy przedstawionego Powiatowemu
Urzędowi Pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do
pracodawcy oraz umowy o pracę – w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia usług,
4) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy
bezrobotnego), Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego
bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym,
5) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudniania w/w osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany
będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania w/w osoby,
6) w przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej
przez Zamawiającego liczby osób bezrobotnych, Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc bezpośrednio poprzedzający moment
zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego
niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że
wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Powiatowemu Urzędowi Pracy albo
odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie,
w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób
bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po
stronie Wykonawcy będzie
w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na
obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.
7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – 
z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych polegające na:
1) wycince drzew wraz z wywozem drewna,
2) cięciu w koronie drzew wraz z wywozem gałęzi, w zależności od potrzeb, obejmujące min.:
cięcia sanitarne, korygujące, formujące, prześwietlające, techniczne, redukcyjne,
3) koszeniu i grabieniu trawników, wycince, przycinaniu krzewów, żywopłotów i odrostów
krzewów wraz z wywozem skoszonej trawy i gałęzi, w terminach:
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a) od dnia podpisania umowy do 15 październik 2021 roku – jednokrotnym koszeniu trawników,
b) od 01 maja do 31 lipiec 2022 roku – dwukrotnym koszeniu trawników,
4) wykonaniu nasadzeń. 
2. Prace dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie wykonywał według
potrzeb Zamawiającego, zgodnie z umową zawartą z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej
„TBS” w Częstochowie Sp. z o.o., na podstawie zleceń wystawianych przez Oddziały
Eksploatacji, zawierających zakres robót niezbędnych do wykonania wraz z terenem objętym
realizacją zamówienia. Uwaga! Przed przystąpieniem do złożenia oferty Wykonawca może
przeprowadzić oględziny terenów, w uzgodnieniu z właściwym Oddziałem Eksploatacji. Adresy
oraz numery telefonów siedziby Oddziałów Eksploatacji stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wśród drzew do wycinki opisanych w pkt IV.1.1) SWZ uwzględnione zostały drzewa ujęte w
wydanych decyzjach oraz wycinki wynikające z nagłej potrzeby Zamawiającego. 
4. Przewidywany zakres prac podany w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 8 do
SWZ, ma charakter szacunkowy i służy do ustalenia ceny zaoferowanej przez Wykonawcę w
formularzu ofertowy. Przewidywany zakres prac może ulec zmniejszeniu w zależności od
potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia określonego
zakresu usług, a w przypadku ich nie wykonania obniży stosownie wynagrodzenie Wykonawcy.
Zamawiający gwarantuje Wykonawcy wykonanie:
1) minimum 60 % zamówienia polegającego na wycince drzew wraz z wywozem,
2) minimum 60 % zamówienia polegającego na cięciu w koronach drzew wraz z wywozem
gałęzi,
3) 100% zamówienia polegającego na koszeniu i grabieniu trawników, wycince, przycinaniu 
krzewów, żywopłotów i odrostów krzewów wraz z wywozem skoszonej trawy i gałęzi, 
4) 90 % zamówienia polegającego na wykonaniu nasadzeń.
5. Działając zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy
osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, w tym:
1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby bezpośrednio wykonujące czynności związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, zatrudnione były na podstawie stosunku pracy,
2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia wyżej wymienione osoby na okres realizacji
zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu,
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Obowiązek,
o którym nowa w zdaniu poprzednim nie zaistnieje w sytuacji rozwiązania stosunku pracy przed
zakończeniem tego okresu i dotyczy osoby, której rola w wykonaniu zamówienia została
zakończona, 
3) we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ określone zostały:
a) sposób weryfikacji zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt IV.8.1) SWZ,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 
o których mowa w pkt IV.8.1) SWZ,
c) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt IV.8.1) oraz pkt IV.8.3).a)
i pkt IV.8.3).b) SWZ.
6. Zamawiający stawia wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.
2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
1) Zamawiający będzie wymagał, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w
wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co najmniej 1 osoba bezrobotna na podstawie
skierowania
z Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1409 z późn. zm.) lub na
postawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez
organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych
przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
2) wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
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rozpoczęcia realizacji usług, na podstawie stosunku pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy,
nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
3) Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
a) zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi
w niniejszym punkcie specyfikacji warunków zamówienia – w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty rozpoczęcia realizacji usług, w pełnym wymiarze czasu pracy, nieprzerwanie przez cały
okres trwania umowy,
b) przedłożenia Zamawiającemu: zgłoszenia ofert pracy przedstawionego Powiatowemu
Urzędowi Pracy, odpisu skierowania osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy do
pracodawcy oraz umowy o pracę – w terminie do 21 dni od daty rozpoczęcia usług,
4) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę (z winy
bezrobotnego), Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego
bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym,
5) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
dotyczących zatrudniania w/w osoby. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany
będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania w/w osoby,
6) w przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej
przez Zamawiającego liczby osób bezrobotnych, Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłacenia zamawiającemu kary umownej, w wysokości iloczynu kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc bezpośrednio poprzedzający moment
zakończenia umowy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdego
niezatrudnionego bezrobotnego poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego, chyba że
wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Powiatowemu Urzędowi Pracy albo
odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie,
w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osób
bezrobotnych nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po
stronie Wykonawcy będzie
w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na
obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji.
7. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia oraz gwarancji zostały określone we
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
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