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Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2019/S 148-365448

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 143-352489)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: Marta Chodaniecka
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/

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja
Numer referencyjny: 97/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
77310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy 
oraz ich trzyletnia pielęgnacja.



Sekcja VII: Zmiany

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 143-352489

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania 

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 1-12
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast: 
1.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obwiązywania 
umowy z prawa opcji zgodnie z którym Zamawiający może zlecić 
Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem posadzenie, pielęgnację 
drzew w ilości do 30 % ogólnej ilości drzew ujętych w zamówieniu.
1.1.Realizacja prawa opcji, będzie przebiegać w następujący sposób:
1.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa 
opcji pisemnie, na co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem 
wdrożenia prawa opcji dotyczącego posadzenia i objęcia pielęgnacją 
drzew;
1.3. Zamawiający wraz z oświadczeniem, przekaże pisemnie polecenie 
wykonania zamówienia objętego prawem opcji, wskazując ilości i rodzaj 
materiału roślinnego objętego prawem opcji oraz termin i miejsce 
sadzenia, a także termin pielęgnacji;
1.4.Wykonawca posadzi drzewa i będzie prowadził prace polegające na ich 
pielęgnacji w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach 
określonych w umowie i w cenach jednostkowych zgodnych z załącznikiem 
nr 1 do Umowy.
1.5.Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w 
sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy posiadać będzie środki na 
sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją.
1.6. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga 
podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z prawem opcji 
określonym w SIWZ.
1.7 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
realizacja przedmiotu umowy objętego prawem opcji nastąpi na zasadach 
określonych w niniejszej umowie przewidzianych dla zamówienia 
podstawowego, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
Powinno być: 
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie 
obwiązywania umowy z prawa opcji zgodnie z którym Zamawiający może 
zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem posadzenie, 
pielęgnację drzew z grupy 9 i 10 w ilości do 30 % ogólnej ilości drzew 
ujętych w zamówieniu.
1.1. Realizacja prawa opcji, będzie przebiegać w następujący sposób: 
1.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa 
opcji pisemnie, na co najmniej 2 miesiące przed planowanym terminem 
wdrożenia prawa opcji dotyczącego posadzenia i objęcia pielęgnacją 
drzew; 



1.3. Zamawiający wraz z oświadczeniem, przekaże pisemnie polecenie 
wykonania zamówienia objętego prawem opcji, wskazując ilości i rodzaj 
materiału roślinnego objętego prawem opcji oraz termin i miejsce 
sadzenia, a także termin pielęgnacji; 
1.4. Wykonawca posadzi drzewa i będzie prowadził prace polegające na ich 
pielęgnacji w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach 
określonych w umowie i w cenach jednostkowych zgodnych z załącznikiem 
nr 1 do Umowy;
1.5. Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji w 
sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy posiadać będzie środki na 
sfinansowanie zamówienia w zakresie objętym opcją;
1.6. nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga 
podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z prawem opcji 
określonym w SIWZ;
1.7. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, 
realizacja przedmiotu umowy objętego prawem opcji nastąpi na zasadach 
określonych w niniejszej umowie przewidzianych dla zamówienia 
podstawowego, SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


