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Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 575270-N-2018 

Data: 20/06/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 365421948, ul. Hoża  13a, 00-528  

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 2774201, e-mail 

zamowienia@zzw.waw.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): WWW.ZZW.WAW.PL 

Adres profilu nabywcy: www.zzw.waw.pl/zamowieniapubliczne 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II 

Punkt: 3 

W ogłoszeniu jest: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy: 

W ogłoszeniu powinno być: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać 

udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.6 



Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część 2 Nazwa: Park Ujazdowski, Pl. Na Rozdrożu, 

Ogród Saski, Park Fosa i Stoki Cytadeli, Park Praski 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia 

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem jest 

utrzymanie zbiorników wodnych w parkach, polegających między innymi na: • Usuwanie 

kożucha roślin i zanieczyszczeń pływających , • Hakowanie roślin dennych • Oczyszczanie 

zbiorników, łączników i mis z namułu po całkowitym spuszczeniu wody • Konserwacja letniej 

sieci wod.-kan. • Konserwacja pompowni • Codzienne prace porządkowe przy zbiornikach • 

Codzienne prace porządkowe przy fontannach wolnostojących i wodotryskach oraz bieżąca 

obsługa 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77313000-7, 3) Wartość części zamówienia(jeżeli 

zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas 

trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data 

zakończenia: 2018-12-31 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 100,00 6) 

INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. polegające na zwiększeniu krotności 

(zakresu) prac związanych z: usuwaniem kożucha roślin i zanieczyszczeń pływających, 

hakowaniem roślinn dennych, oczyszczaniem zbiorników, łączników i mis z namułów, 

konserwacją letniej sieci wod-kan, pompowni i automatycznej sieci zraszającej, codziennymi 

pracami porządkowymi przy zbiornikach i fontannach. 


