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Ogłoszenie nr 540114979-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 556661-N-2019
Data: 06/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 36542194800000, 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: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający
uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie należycie wykonał co najmniej: - w ramach minimum jednej umowy wykonywał lub
wykonuje prace związane z budową obiektów sportowo-rekreacyjnych i/lub placów zabaw dla
dzieci o wartości ogółem nie mniejszej niż 600 000,00 złotych brutto. Wykonawca winien
wykazać, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone. b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: - jedną osobę
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przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada
doświadczenie przy realizacji jednej roboty budowlanej polegających na budowie urządzeń
dla użytkowników sprzętu rolkowego w technologii żelbetowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (w otoczeniu - teren rekreacyjno-wypoczynkowy) o powierzchni co najmniej
1000 m2 i wartości co najmniej 1 000 000,00 zł. brutto (należy wskazać inwestora, miejsce,
zakres i wartość realizacji) - co najmniej 3 osoby posiadające minimum 36 miesięczne
doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych UWAGA: Zamawiający określając
wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów
określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r., poz.1409 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) 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 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich
5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej: - w ramach minimum jednej
umowy wykonywał lub wykonuje prace związane z budową obiektów sportoworekreacyjnych i/lub placów zabaw dla dzieci o wartości ogółem nie mniejszej niż 600 000,00
złotych brutto. Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) skieruje do realizacji zamówienia
co najmniej: - jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadająca
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, która posiada doświadczenie przy realizacji jednej roboty budowlanej
polegających na budowie urządzeń dla użytkowników sprzętu rolkowego w technologii
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żelbetowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w otoczeniu - teren rekreacyjnowypoczynkowy) o powierzchni co najmniej 1000 m2 i wartości co najmniej 600 000,00 zł.
brutto (należy wskazać inwestora, miejsce, zakres i wartość realizacji) - co najmniej 3
osoby posiadające minimum 36 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu robót
budowlanych UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.),
rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z
późn. zm.) 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 07 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 Skrócenie terminu wykonania
15,00 Doświadczenie kierownika budowy 25,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 Skrócenie terminu
wykonania 10,00 Doświadczenie kierownika budowy 30,00
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