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Polska-Warszawa: Planowanie rozwoju środowiska miejskiego

2019/S 040-091449

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 243-555428)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. 
Warszawy
5252248481
ul. Hoża 13a
Warszawa
00-548
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.: +48 222774208
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/

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym 
nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych 
wybranych ulic w Warszawie
Numer referencyjny: 139/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90712100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania 
terenów zieleni miejskiej wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym 
nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych 
wybranych ulic w Warszawie.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznik nr 1 do 
SIWZ (Opis Przedmiotu zamówienia, dalej jako „OPZ”).
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia 
podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej 
konieczności pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w 
budżecie Zamawiającego a ich przedmiotem będą usługi podobne do 
wskazanych w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/02/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 243-555428

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania 

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: 
b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
— 1 architekta krajobrazu z wykształceniem wyższym, posiadającego co 
najmniej dwuletnią praktykę zawodową,
— 1 projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego,
— 1 geodetę posiadającego uprawniania w zakresie pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego.
UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych 
uprawnień, stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 7.7.1994 
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn. 
zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 
2006 r. nr 83, poz.578 z późn. zm.), ustawie z dnia 17.5.1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 2101 z 
póżn zm.), ustawy z dnia 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 
829),rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31.1.2014 r. 
w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
(Dz.U. 2014 poz. 176) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 



zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 
394).
Powinno być: 
— w przypadku składania oferty:
- od jednej do trzech części jednego architekta krajobrazu z 
wykształceniem wyższym, posiadającego co najmniej dwuletnią praktykę 
zawodową;
- od czterech do sześciu części dwóch architektów krajobrazu z 
wykształceniem wyższym, posiadającego co najmniej dwuletnią praktykę 
zawodową;
- od siedmiu do dziewięciu części trzech architektów krajobrazu z 
wykształceniem wyższym, posiadającego co najmniej dwuletnią praktykę 
zawodową;
- od dziesięciu do dwunastu części czterech architektów krajobrazu z 
wykształceniem wyższym, posiadającego co najmniej dwuletnią praktykę 
zawodową;
- powyżej dwunastu części pięciu architektów krajobrazu z 
wykształceniem wyższym, posiadającego co najmniej dwuletnią praktykę 
zawodową;
— jednego projektanta posiadającego uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające 
im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego,
— jednego geodetę posiadającego uprawniania w zakresie pomiarów 
sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego.
Uwaga: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych 
uprawnień, stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 7.7.1994 
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z późn. 
zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 
2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.), ustawie z dnia 17.5.1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 2101 z 
póżn zm.), ustawy z dnia 13.6.2013 r. o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 
829),rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31.1.2014 r. 
w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
(Dz.U. 2014 poz. 176) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz 



ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. nr 63, poz. 
394).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udział
Zamiast: 
Data: 01/03/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być: 
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast: 
Data: 01/03/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być: 
Data: 12/03/2019
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


