
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa terenów zieleni Parku Cichociemnych w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.2.) Oddział zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365421948

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Hożej 13A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-528

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzw.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00084560/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-16 11:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00069836/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
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Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł
(słownie: jeden milion złotych).
Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. sytuacją
finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność
kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie - Zamawiający dokona
przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia
postępowania.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej,
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał* przez nieprzerwalny okres
12 miesięcy:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie terenów zieleni (w rozumieniu
art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) wykonanych w ramach
jednej umowy o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto**.
Uwaga! 
*za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana
na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten
podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości
przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 
** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za
wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów
Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia. 
1.4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego,
jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie,
przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:
a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej;
c) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
d) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
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e) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku architektura
krajobrazu i ogrodnictwo oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów
zieleni;
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 2020 r., poz.. 1333), rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) 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 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 220).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem
ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
1.4.3. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej, w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł
(słownie: jeden milion złotych).
Uwaga!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. sytuacją
finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność
kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie - Zamawiający dokona
przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia
postępowania.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej,
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał* przez nieprzerwalny okres
12 miesięcy:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie terenów zieleni (w rozumieniu
art. 5 pkt 21) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) wykonanych w ramach
jednej umowy o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto**.
Uwaga! 
*za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana
na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten
podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
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ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości
przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. 
** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za
wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający
dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów
Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia. 
1.4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego,
jeżeli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie,
przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji:
a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej;
c) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych;
d) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
e) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku architektura
krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji
terenów zieleni;
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 2020 r., poz.. 1333), rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) 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 2020 r., poz. 1333) oraz ustawy z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 220).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem
ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
1.4.3. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego zdolności technicznej, w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
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