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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: www.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: 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 zaprojektował i wykonał – co najmniej  2

(dwa) zadania polegające na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie terenów zieleni

publicznej o charakterze parku, zieleńca, ogrodu botanicznego lub jordanowskiego lub placu zabaw

lub terenu o podobnym charakterze, każde o minimalnej wartości 300.000,00 zł brutto, Wykonawca
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winien wykazać, że ww. roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone. „Wykonanie” powinno być potwierdzone dokumentem potwierdzającym

należyte wykonanie robót tj. protokołem odbioru końcowego robót lub

poświadczeniem/referencjami, które zawierają w treści informację o należytym i terminowym

wykonaniu robót. Za teren zieleni należy rozumieć tereny urządzone wraz z infrastrukturą

techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje

publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne,

zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie

zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom

kolejowym oraz obiektom przemysłowym; b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: 

jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeń, lub konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, lub w specjalności

inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

w ograniczonym zakresie oraz minimum 24 miesiące doświadczenia na stanowisku Projektanta

przy realizacji minimum dwóch (2) zadań obejmujących wykonanie projektu budowlanego dla

obiektu budowlanego. Za projekt budowlany Zamawiający uzna projekt w rozumieniu ustawy z

dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 11186 z póź. zm.). Poprzez

„wykonanie” należy rozumieć – zaprojektowanie – pełnienie roli projektanta w myśl Ustawy

Prawo Budowlane. Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku poprzez przedstawienie

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii stosownych dokumentów, potwierdzających

pełnioną funkcję np. pierwszych stron projektów budowlanych.  jedną osobę przewidzianą do

pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w

ograniczonym zakresie, w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie lub w

specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej

hydrotechnicznej bez ograniczeń, lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w

ograniczonym zakresie oraz minimum 24 miesiące doświadczenia na stanowisku Kierownika

Budowy przy realizacji minimum dwóch (2) zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub

nadzór nad budową lub przebudową obiektów budowlanych. Jako wykonanie zadania należy

rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla
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Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru końcowego robót

lub równoważnego lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię strony dziennika budowy

wskazującej na pełnioną funkcję. Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku poprzez

przedstawienie w/w dokumentów. 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: 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 zaprojektował i wykonał

– co najmniej  2 (dwa) zadania polegające na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie

terenów zieleni publicznej o charakterze parku, zieleńca, ogrodu botanicznego lub

jordanowskiego lub placu zabaw lub terenu o podobnym charakterze, każde o minimalnej

wartości 150 tys. zł brutto. Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty zostały wykonane

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. „Wykonanie” powinno być

potwierdzone dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie robót tj. protokołem odbioru

końcowego robót lub poświadczeniem/referencjami, które zawierają w treści informację o

należytym i terminowym wykonaniu robót. Za teren zieleni należy rozumieć tereny urządzone

wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte

roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady,

bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń

towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom,

składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym; b) skieruje do
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realizacji zamówienia co najmniej:  jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji

projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub

konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, lub w specjalności inżynieryjnej

hydrotechnicznej bez ograniczeń, lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w

ograniczonym zakresie oraz minimum 24 miesiące doświadczenia na stanowisku Projektanta

przy realizacji minimum dwóch (2) zadań obejmujących wykonanie projektu budowlanego

dla obiektu budowlanego. Za projekt budowlany Zamawiający uzna projekt w rozumieniu

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 11186 z póź. zm.).

Poprzez „wykonanie” należy rozumieć – zaprojektowanie – pełnienie roli projektanta w myśl

Ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku poprzez

przedstawienie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii stosownych dokumentów,

potwierdzających pełnioną funkcję np. pierwszych stron projektów budowlanych.  jedną

osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, w specjalności inżynieryjnej drogowej

w ograniczonym zakresie lub w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub w

specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, lub w specjalności inżynieryjnej

hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie oraz minimum 24 miesiące doświadczenia na

stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji minimum dwóch (2) zadań obejmujących

budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową obiektów budowlanych.

Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa

Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z

Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego lub

potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię strony dziennika budowy wskazującej na

pełnioną funkcję. Wykonawca powinien wykazać spełnienie warunku poprzez

przedstawienie w/w dokumentów. 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
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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).
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