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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536566-N-2018
Data: 06/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 365421948, 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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający uzna
warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem składania ofert przynajmniej dwie usługi o wartości minimum 50 000 zł brutto każda
odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: wykonanie konserwacji,
przeglądów i napraw placów zabaw lub/i obiektów rekreacyjnych oraz załączy dowody
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z
załącznikiem nr 7 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca
dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej pełniącą funkcję kierownika robót. Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru,
który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 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
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert przynajmniej dwie usługi o wartości minimum 50
000 zł brutto każda odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: wykonanie
konserwacji, przeglądów i napraw placów zabaw lub/i obiektów rekreacyjnych oraz załączy
dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z
załącznikiem nr 7 do SIWZ; Wykonawca dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełniącą funkcję kierownika robót.
Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
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

