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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23014-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2018/S 012-023014

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 011-020342)

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. Hoża 13a
Warszawa
00-528
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.:  +48 222774200
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 
Faks:  +48 222774201
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy, posadzenie drzew oraz ich roczna
pielęgnacja.
Numer referencyjny: 4/PO/2018

II.1.2) Główny kod CPV
77310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 000 szt. drzew, ich utrzymanie w szkółce do czasu dostawy,
posadzenie drzew oraz ich roczna pielęgnacja. Drzewa będą przeznaczone do nasadzeń na terenie m.st.
Warszawy w latach 2018-2021.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20342-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl
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16/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 011-020342

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Zamiast:
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, do składania
ofert zostanie zaproszonych 5 wykonawców, którzy uzyskają dodatkowe punkty wg poniższego kryterium:
Udokumentowanie historii dostaw drzew,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w
ilości 1 punktu za każde dodatkowe 100 szt. w rozmiarze 16 -18 cm drzew ponad wymaganą minimalną ilość,
czyli:
Za dostarczenie od 401 do 500 szt. drzew - 1 pkt.
Za dostarczenie od 401 do 600 szt. drzew - 2 pkt.
Za dostarczenie od 401 do 700 szt. drzew - 3 pkt.
Za dostarczenie od 401 do 800 szt. drzew - 4 pkt.
Powinno być:
Przewidywana liczba kandydatów: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, do składania
ofert zostanie zaproszonych 5 Wykonawców, którzy uzyskają dodatkowe punkty wg poniższego kryterium:
Udokumentowanie historii dostaw drzew, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w
ilości 1 punktu za każde dodatkowe 100 szt. drzew w rozmiarze 16-18 cm ponad wymaganą minimalną ilość,
czyli:
Za dostarczenie od 401 do 500 szt. drzew – 1 pkt.
Za dostarczenie od 401 do 600 szt. drzew – 2 pkt.
Za dostarczenie od 401 do 700 szt. drzew – 3 pkt.
Za dostarczenie od 401 do 800 szt. drzew – 4 pkt.
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacja o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obwiązywania umowy z prawa opcji zgodnie z
którym zamawiający może zlecić wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
— dostawę i posadzenie maksymalnie do 6 076 szt. drzew - w tym 3 672 szt. drzew z listy gatunków
zamówienia podstawowego oraz 2384 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego,
— 12 miesięczną pielęgnację.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20342-2018:TEXT:PL:HTML
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Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obwiązywania umowy z prawa opcji zgodnie z
którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
— dostawę i posadzenie maksymalnie do 6 076 szt. drzew – w tym 3 692 szt. drzew z listy gatunków
zamówienia podstawowego oraz 2 384 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego;
— 12 miesięczną pielęgnację - 8 955 szt. drzew.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Dostawa i posadzenie 6 076 szt. drzew i pielęgnacja 3 196 szt. drzew na terenie dzielnic: Śródmieście, Wola,
Bemowo, Bielany, Żoliborz, Wisła.
Powinno być:
Dostawa i posadzenie 5 265 szt. drzew i pielęgnacja 2 782 szt. drzew na terenie dzielnic: Ochota, Włochy,
Ursus, Mokotów, Wilanów, Ursynów.
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacja o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obwiązywania umowy z prawa opcji zgodnie z
którym zamawiający może zlecić wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
— dostawę i posadzenie maksymalnie do 5 265 szt. drzew - w tym 3241 szt. drzew z listy gatunków zamówienia
podstawowego oraz 3 241 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego,
— 12 miesięczną pielęgnację 7 748 szt. drzew.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obwiązywania umowy z prawa opcji zgodnie z
którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
— dostawę i posadzenie maksymalnie do 5 265 szt. drzew – w tym 3 241 szt. drzew z listy gatunków
zamówienia podstawowego oraz 2 024 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego;
— 12 miesięczną pielęgnację 7 748 szt. drzew.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Dostawa i posadzenie 6 076 szt. drzew i pielęgnacja 3 196 szt. drzew na terenie dzielnic: Śródmieście, Wola,
Bemowo, Bielany, Żoliborz, Wisła.
Powinno być:
Dostawa i posadzenie 3 858 szt. drzew i pielęgnacja 2 067 szt. drzew na terenie dzielnic: Białołęka, Targówek,
Praga Północ.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
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Dostawa i posadzenie 6 076 szt. drzew i pielęgnacja 3 196 szt. drzew na terenie dzielnic: Śródmieście, Wola,
Bemowo, Bielany, Żoliborz, Wisła.
Powinno być:
Dostawa i posadzenie 2 801 szt. drzew i pielęgnacja 1 534 szt. drzew na terenie dzielnic: Praga Południe,
Wawer, Rembertów, Wesoła.
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obwiązywania umowy z prawa opcji zgodnie z
którym zamawiający może zlecić wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
— dostawę i posadzenie maksymalnie do 2 801 szt. drzew - w tym 1 686 szt. drzew z listy gatunków
zamówienia podstawowego oraz 1 135 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego,
— 12 miesięczną pielęgnację 4085 szt. drzew.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obwiązywania umowy z prawa opcji zgodnie z
którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
— dostawę i posadzenie maksymalnie do 2 801 szt. drzew – w tym 1 686 szt. drzew z listy gatunków
zamówienia podstawowego oraz 1 115 szt. drzew spoza listy gatunków zamówienia podstawowego;
— 12 miesięczną pielęgnację 4 058 szt. drzew.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca wykaże, że:
1. Posiadania numer w ewidencji dostawców nadanego przez Państwowy Instytut Ochrony Roślin i
Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego.
2. Posiadania plan produkcji rodzajów drzew zgłoszony w PIORIN lub służbę ochrony roślin innego Państwa
Członkowskiego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na minimalną ilość 2 000 szt.
łącznie dla rodzajów: Tilia, Acer, Quercus, Platanus, Aesculus.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
1. Posiadania numer w ewidencji dostawców nadanego przez Państwowy Instytut Ochrony Roślin i
Nasiennictwa lub służbę ochrony roślin innego Państwa Członkowskiego, w zakresie wykonywanej działalności
polegającej na wytwarzaniu i obrocie własnym materiałem rozmnożeniowym lub nasadzeniowym roślin
ozdobnych.
2. Posiadania plan produkcji rodzajów drzew zgłoszony w PIORIN lub służbę ochrony roślin innego Państwa
Członkowskiego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert na minimalną ilość 2 000 szt.
łącznie dla rodzajów: Tilia, Acer, Quercus, Platanus, Aesculus.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


