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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II 

Punkt: 9 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obwiązywania 

umowy z prawa opcji zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym 

wynagrodzeniem posadzenie, pielęgnację drzew w ilości do 30% ogólnej ilości drzew ujętych w 

zamówieniu. 1 Realizacja prawa opcji, będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 10 dni przed 

planowanym terminem wdrożenia prawa opcji. b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym 

mowa w lit. a) przekaże pisemnie polecenie wykonania zamówienia objętego prawem opcji, 

wskazując powierzchnię i rodzaj mieszanki cebul oraz termin i miejsce sadzenia; c) Wykonawca 

dostarczy i posadzi cebule w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w 



umowie i w cenach jednostkowych zgodnych z załącznikiem 3A-3D do SIWZ/ załącznikiem nr 1 

do Umowy. 2 Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w sytuacji gdy 

zaistnieje taka potrzeba oraz gdy posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w zakresie 

objętym opcją. 3 Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania 

przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy zgodnie z prawem opcji określonym w SIWZ. 4 W przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa opcji, realizacja przedmiotu umowy objętego prawem opcji nastąpi 

na zasadach określonych w niniejszej umowie przewidzianych dla zamówienia podstawowego, 

SIWZ oraz ofercie Wykonawcy. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie 

obwiązywania umowy z prawa opcji zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za 

dodatkowym wynagrodzeniem posadzenie, pielęgnację cebul w ilości do 30% ogólnej ilości cebul 

ujętych w zamówieniu. 1 Realizacja prawa opcji, będzie przebiegać w następujący sposób: a) 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co 

najmniej 10 dni przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji. b) Zamawiający wraz z 

oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie polecenie wykonania zamówienia 

objętego prawem opcji, wskazując powierzchnię i rodzaj mieszanki cebul oraz termin i miejsce 

sadzenia; c) Wykonawca dostarczy i posadzi cebule w terminie ustalonym z Zamawiającym, na 

warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych zgodnych z załącznikiem 3A-3D 

do SIWZ/ załącznikiem nr 1 do Umowy. 2 Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z 

prawa opcji w sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy posiadać będzie środki na 

sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją. 3 Nieskorzystanie przez Zamawiającego z 

prawa opcji nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z prawem opcji określonym w 

SIWZ. 4 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, realizacja przedmiotu 

umowy objętego prawem opcji nastąpi na zasadach określonych w niniejszej umowie 

przewidzianych dla zamówienia podstawowego, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy. 


