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I. II. VI. VII.
Polska-Warszawa: Ławki
2017/S 099-195992
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 084-162982)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy
5252248481
ul. Czerniakowska 71 lok.703
Warszawa
00-719
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.: +48 222874208
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, dostawa i montaż nie
mniej niż 500 sztuk metalowo – drewnianych ławek miejskich na terenie
Miasta St. Warszawy.
Numer referencyjny: 4/DK/2017
II.1.2) Główny kod CPV
39113600
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, dostawa i montaż nie
mniej niż 500 sztuk metalowo – drewnianych ławek miejskich na terenie
Miasta St. Warszawy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2017

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195992-2017:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 084-162982
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 2
projekty ławek, z których każdy spełnia niżej wymienione wymagania:
a) projekt ławki został wykonany przez Wykonawcę,
b) projekt dotyczy ławki metalowo-drewnianej,
c) projekt został zrealizowany w co najmniej trzech różnych zamówieniach
(dostawach).
Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 2
projekty ławek, z których każdy spełnia niżej wymienione wymagania:
a) projekt ławki został wykonany przez Wykonawcę,
b) projekt dotyczy ławki metalowo-drewnianej,
c) projekt został zrealizowany w co najmniej dwóch różnych zamówieniach
(dostawach).
VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195992-2017:TEXT:PL:HTML&tabId=1
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