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Data: 13/07/2020

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: zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-000-

euro/?b=94

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy

Wykonawca wykaże, że: 1) posiada doświadczenie: • dla Części I - w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, wykonał* lub wykonuje przez okres kolejnych 8 miesięcy – 50 ekspertyz (opinii)

dendrologicznych z użyciem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, m.in. przy pomocy

tomografu komputerowego i metody tensometrycznej, w tym przynajmniej 20 ekspertyz

wykonywanych było w obiektach zabytkowych. • dla Części II - w okresie ostatnich trzech lat
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przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wykonywał lub wykonuje przez okres kolejnych 8 miesięcy – 50 ekspertyz

(opinii) dendrologicznych z użyciem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, m.in. przy

pomocy tomografu komputerowego i metody tensometrycznej. Dopuszcza się by wykazane

ekspertyzy i prace pielęgnacyjne były wykonywane na podstawie odrębnych umów. 2)

dysponuje jedną osobą posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie zamówienia, tj.

osobą będącą specjalistą dendrologiem* lub specjalistą arborystą z ukończonymi kursami

arborystycznymi II stopnia lub równoważne, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku

ogrodniczym, architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3 lata praktyki zawodowej lub

wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz

5 lat praktyki zawodowej, tj. osobą zdolną do wykonania zamówienia. Składając ofertę na

więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować wymaganą ilość osób. *Specjalista

dendrolog lub arborysta posiada tytuł Rzeczoznawcy w zakresie dendrologii nadany przez

Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew lub Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i

Ochrony Drzew lub obowiązujący certyfikat European Tree Workers, ukończony kurs

arborystyczny II stopnia lub równoważny. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania

w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony

gdy Wykonawca wykaże, że: 1) posiada doświadczenie: • dla Części I - w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 50 ekspertyz (opinii) dendrologicznych z

użyciem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, m.in. przy pomocy tomografu

komputerowego i metody tensometrycznej, w tym przynajmniej 20 ekspertyz wykonywanych

było w obiektach zabytkowych. • dla Części II - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonał co najmniej 50 ekspertyz (opinii) dendrologicznych z użyciem specjalistycznego

sprzętu diagnostycznego, m.in. przy pomocy tomografu komputerowego i metody

tensometrycznej. Dopuszcza się by wykazane ekspertyzy i prace pielęgnacyjne były

wykonywane na podstawie odrębnych umów. W przypadku składania ofert na 2 części

wykonawca musi wykazać się doświadczeniem dla Części I (nie wymaga się sumowania ilości

ekspertyz). 2) dysponuje jedną osobą posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie
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zamówienia, tj. osobą będącą specjalistą dendrologiem* lub specjalistą arborystą z

ukończonymi kursami arborystycznymi II stopnia lub równoważne, posiadającą

wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym, architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz

3 lata praktyki zawodowej lub wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub

architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5 lat praktyki zawodowej, tj. osobą zdolną do

wykonania zamówienia. Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio

zsumować wymaganą ilość osób. *Specjalista dendrolog lub arborysta posiada tytuł

Rzeczoznawcy w zakresie dendrologii nadany przez Polskie Towarzystwo Chirurgów

Drzew lub Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew lub obowiązujący

certyfikat European Tree Workers, ukończony kurs arborystyczny II stopnia lub

równoważny. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6)

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-07-22, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-24, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki,

w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu > polski
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