Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o
przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Brexit

Usługi - 642639-2020
31/12/2020

S255

I. II. VI. VII.
Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2020/S 255-642639
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-636788)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: ul. Hoża 13 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-528
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Chodaniecka
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Tel.: +48 222774200
Faks: +48 222774201
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa i posadzenie krzewów wiosną 2021 r. w pasach drogowych na
terenie m.st. Warszawy w 6 lokalizacjach wraz z pielęgnacją
II.1.2) Główny kod CPV

77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i posadzenie krzewów wiosną 2021
r. w pasach drogowych na terenie m.st. Warszawy w 6 lokalizacjach wraz z
pielęgnacją. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w
warunkach technicznych realizacji umowy, standardach jakościowych
wykonywania prac oraz parametrach jakościowych materiału roślinnego
stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ oraz w kosztorysie stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/12/2020
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636788
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Złożenie następujących oświadczeń lub dokumentów:
Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu określa załącznik nr 9 do SIWZ.

