
Dąbrowa Górnicza, dn. 30.12.2019 r. 

 

Ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  

 

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy 

z dn. 29 stycznia 2004 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Zakup usług 

rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych oraz dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego zamieszkałych na 

terenie Dąbrowy Górniczej, w okresie ferii zimowych 2020 r.” (ZP05/CSiR/19) 

 

zamieszczonego w biuletynie zamówień publicznych Centrum Sportu i Rekreacji w 

Dąbrowie Górniczej w dn. 23.12.2019 r. 

 

 

1. Zmienia się treść §2 ust. 1 załącznika nr 2 do ogłoszenia – wzór umowy, który otrzymuje 

nowe brzmienie: 

„Zleceniobiorca udostępni posiadany przez siebie obiekt na poniższych zasadach: 

a.  dzieci i młodzież ze szkół podstawowych powyżej 13 roku życia: wstęp w okresie 

określonym w §1 ust. 2 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 

18.00 (ostatnie wejście godz. 16.00) oraz w soboty w godzinach 9.00 – 16.00 (ostatnie 

wejście godz. 14.00) na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu 

tożsamości wydanego dla dziecka, potwierdzających miejsce zamieszkania na terenie 

Gminy Dąbrowa Górnicza, 

b. dzieci w wieku przed osiągnięciem wieku szkolnego oraz ze szkół podstawowych do 13 

roku życia włącznie: wstęp w okresie określonym w §1 ust. 2 w godzinach 9.00 – 21.00 

(ostatnie wejście godz. 19.00) obowiązkowo pod opieką opiekuna prawnego na 

podstawie wpisu w dokumencie opiekuna w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym 

lub legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości wydanego dla dziecka, 

potwierdzających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, wstęp 

opiekuna zamieszkałego na terenie Dąbrowy Górniczej odbywa się na podstawie 

przysługującego biletu ulgowego lub normalnego z uwzględnieniem 20% zniżki.” 

 

2. Zmienia się treść pkt. 13 tiret 3 ogłoszenia, które otrzymuje nowe brzmienie: 

„dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup usług 

rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych oraz dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego zamieszkałych na 

terenie Dąbrowy Górniczej, w okresie ferii zimowych 2020 r.” ozn. ZP05/CSiR/19, 

prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych”, 

 

3. Z uwagi na zmianę ogłoszenia o zamówieniu przedłuża się termin składania ofert, tj. 

zmienia się treść pkt. 8 ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Oferta powinna być złożona w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie 

Górniczej ul. Konopnickiej 29 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 07.01.2020 r. 

godz. 9.00.” 

oraz zmienia się treść pkt. 9 ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje nowe brzmienie: 

„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dn. 07.01.2020 r. godz. 9.15.” 

 

 

 

podpisano: Z-ca Dyrektora CSiR Henryk Mańka 

 

 


