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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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: Magdalena Mycko
Tel.:  +48 222774200
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 
Faks:  +48 222774201
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach
zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warsz
Numer referencyjny: 23/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
77310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy w latach w latach 2018-2019. Przedmiot zamówienia jest podzielony na IX części:
1) część 1 - dzielnica Śródmieście
2) część 2 - dzielnice Żoliborz, Bielany
3) część 3 – dzielnice Wola, Bemowo
4) część 4 - dzielnica Mokotów
5) część 5 - dzielnice Ochota, Ursus, Włochy
6) część 6 - dzielnice Ursynów, Wilanów
7) część 7 – dzielnica Białołęka
8) część 8 – dzielnice Praga Północ, Targówek
9) część 9 – dzielnice Praga Południe, Wawer, Rembertów, Wesoła

mailto:zamowienia@zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl


2 / 9

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: npiwmare
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-039205
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/03/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.10
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Część 1 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 8A do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o
terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym,
na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 8A-I do SIWZ. 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.
Powinno być:
Część 1 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 5A do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób:
a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie
przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji;
b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie
rozpoczęcia wykonania prac.
c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i
w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5A-I do SIWZ.
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.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
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Część 2 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 8B do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o
terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym,
na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 8A-I do SIWZ. 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.
Powinno być:
Część 2 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 5B do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób:
a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie
przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji;
b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie
rozpoczęcia wykonania prac.
c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i
w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5A-I do SIWZ.
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.
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Część 3 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 8C do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o
terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym,
na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 8A-I do SIWZ. 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
Powinno być:
Część 3 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 5C do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób:
a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie
przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji;
b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie
rozpoczęcia wykonania prac.
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c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i
w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5A-I do SIWZ.
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
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Część 4 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 8D do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o
terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym,
na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 8A-I do SIWZ. 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
Powinno być:
Część 4 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 5D do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób:
a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie
przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji;
b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie
rozpoczęcia wykonania prac.
c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i
w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5A-I do SIWZ.
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
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Część 5 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 8E do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o
terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym,
na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 8A-I do SIWZ. 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
Powinno być:
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Część 5 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 5E do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób:
a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie
przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji;
b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie
rozpoczęcia wykonania prac.
c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i
w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5A-I do SIWZ.
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
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Część 6 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 8F do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o
terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym,
na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 8A-I do SIWZ. 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
Powinno być:
Część 6 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 5F do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób:
a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie
przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji;
b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie
rozpoczęcia wykonania prac.
c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i
w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5A-I do SIWZ.
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
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Część 7– do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 8G do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
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prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o
terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym,
na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 8A-I do SIWZ. 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
Powinno być:
Część 7 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 5G do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób:
a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie
przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji;
b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie
rozpoczęcia wykonania prac.
c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i
w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5A-I do SIWZ.
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
Numer sekcji: II.2.11
Część nr: 8
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Część 8 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 8H do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o
terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym,
na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 8A-I do SIWZ. 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
Powinno być:
Część 8 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 5H do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób:
a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie
przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji;
b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie
rozpoczęcia wykonania prac.
c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i
w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5A-I do SIWZ.
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
Numer sekcji: II.2.11
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Część nr: 9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Część 9 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 8I do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób: a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem wdrożenia
prawa opcji; b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o
terminie rozpoczęcia wykonania prac. c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym,
na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego
załącznik nr 8A-I do SIWZ. 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
Powinno być:
Część 9 – do dwóch dodatkowych koszeń trawników o powierzchni wskazanej w załączniku nr 5I do SIWZ,
tabela B, pkt. 10A;
Realizacja prawa opcji będzie przebiegać w następujący sposób:
a) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie
przed planowanym terminem wdrożenia prawa opcji;
b) Zamawiający wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a) przekaże pisemnie informację o terminie
rozpoczęcia wykonania prac.
c) Wykonawca zrealizuje prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i
w cenach jednostkowych wynikających z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 5A-I do SIWZ.
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
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność Techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Warunek zostanie spełniony, niezależnie od liczby części zamówienia na jakie składana jest oferta, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje prace ogrodnicze polegające
na pielęgnacji zieleni niskiej o łącznej (suma z trzech lat) wartości zrealizowanych prac, nie mniejszej
niż500 000,00 zł brutto, w tym wartość (suma z trzech lat) zrealizowanych prac, polegających na skoszeniu
trawników powinna wynosić nie mniej niż 200 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości
zrealizowanych prac ogrodniczych oraz wartości prac polegających na skoszeniu trawników z różnych obiektów.
W przypadku wykonywania prac w różnych obiektach należy wypełnić odpowiednią ilość pozycji w załączniku
nr10 do SIWZ.
Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.
Do prac pielęgnacyjnych zalicza się:
• podlewanie, cięcia, pielenie, grabienie, nawożenie, opryski, mulczowanie krzewów; zakładanie trawników;
• koszenie trawników, grabienie trawników.
Zakres prac na każdym z wykazanych terenów dla części 1-9 powinien być wykonywany w ramach
jednejumowy i obejmować minimum:
• pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty),
• utrzymanie czystości na terenie.
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Powinno być:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje prace ogrodnicze polegające na pielęgnacji zieleni niskiej
o łącznej (suma z trzech lat) wartości zrealizowanych prac, nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto, w tym wartość
(suma z trzech lat) zrealizowanych prac, polegających na skoszeniu trawników powinna wynosić nie mniej niż
200 000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości zrealizowanych prac ogrodniczych oraz
wartości prac polegających na skoszeniu trawników z różnych obiektów. W przypadku wykonywania prac w
różnych obiektach należy wypełnić odpowiednią ilość pozycji w załączniku nr 6 do SIWZ.
Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.
Do prac pielęgnacyjnych zalicza się:
• podlewanie, cięcia, pielenie, grabienie, nawożenie, opryski, mulczowanie krzewów; zakładanie trawników;
• koszenie trawników, grabienie trawników.
Zakres prac na każdym z wykazanych terenów dla części 1-9 powinien być wykonywany w ramach jednej
umowy i obejmować minimum:
• pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty),
• utrzymanie czystości na terenie.
b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie nadzorować
wykonywanie prac, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym, architektura krajobrazu lub
leśnictwo oraz 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub architektura
krajobrazu lub leśnictwo oraz 5 lat praktyki w zawodzie. Powyższe należy udokumentować w załączniku nr
7 do SIWZ. Na każdą część zamówienia Wykonawca musi wykazać inną osobę do nadzoru prac zgodnie z
opisanymi powyżej wymaganiami.
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:
Powinno być:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert JEDZ. Jednolity dokument
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
UWAGA: W części IV: Kryteria kwalifikacji – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa w
części IV JEDZi nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV.
1.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w
postępowaniu – składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.
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1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.3 Wykonawca może wykorzystać w JEDZ nadal aktualne informacje zawarte w innym JEDZ złożonym w
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
2.1 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
2.1.1 wykazu usług wykonanych z 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 lub inne dokumenty. Wzór wykazu określa załącznik nr 6 do
SIWZ;
2.1.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzór wykaz u określa załącznik nr 7 do SIWZ
UWAGA: Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu
PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut
obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2.2 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
2.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2.2 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
2.2.3 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.2.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
do wartości 50% zamówienia podstawowego.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


