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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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 13 a
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
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

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

II.1.1) Nazwa:
Zagospodarowanie terenów zieleni po północnej stronie ulicy Wawelskiej wraz z infrastrukturą podziemną
(system automatycznego nawadniania).
Numer referencyjny: 41/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów zieleni po północnej stronie ulicy Wawelskiej wraz z
infrastrukturą podziemną (system automatycznego nawadniania).
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu zamówienia,
dalej jako „OPZ”) oraz w załączniku nr 6 – kosztorysie ofertowym.

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

27/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: npiwmare

mailto:zamowienia@zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl
http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-059180
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 077-171074
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/04/2018

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
• Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na zakładaniu zieleńców, parków lub wykonał
analogiczną pracę związaną z zagospodarowaniem zielenią ulicy o łącznej powierzchni co najmniej 4 ha w
wykazanych dwóch usługach, w mieście powyżej 100 000 mieszkańców, na łączną kwotę nie mniejszą niż 3
mln zł.
• skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca jest skieruje na cały okres trwania umowy osobę, która będzie
odpowiedzialna za realizację prac.
Osoba ta musi posiadać wykształcenie wyższe o kierunkach: ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub
leśnictwo oraz 3 letnie doświadczenie w zakładaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej i 5 letnie doświadczenie w
zakładaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej.
Powinno być:
• Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na zakładaniu zieleńców, parków lub wykonał
analogiczną pracę związaną z zagospodarowaniem zielenią ulicy o łącznej powierzchni co najmniej 4 ha w
wykazanych dwóch usługach, w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców, na łączną kwotę nie mniejszą niż 3 mln
zł.
• skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych pozwalających na realizację zamówienia: dysponuje
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót
przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymi pracami, posiadającą
a) wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3 letnie
doświadczenie w zakładaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej
lub
b) Wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5 letnie
doświadczenie w zakładaniu i pielęgnacji zieleni miejskiej.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 08/05/2018

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:171074-2018:TEXT:PL:HTML
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Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 11/05/2018
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 11/05/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


