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Polska-Warszawa: Planowanie rozwoju środowiska miejskiego

2019/S 014-029643

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 243-555428)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. 
Warszawy
5252248481
ul. Hoża 13a
Warszawa
00-548
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
Tel.: +48 222774208
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Faks: +48 222774201
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń 
i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w 
Warszawie
Numer referencyjny: 139/PN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90712100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów 
zieleni miejskiej wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i 
towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w 
Warszawie.



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznik nr 1 do SIWZ (Opis 
Przedmiotu zamówienia, dalej jako „OPZ”).
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego. 
Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej konieczności pod 
warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich 
przedmiotem będą usługi podobne do wskazanych w OPZ stanowiącym załącznik 
nr 1 do SIWZ

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 243-555428

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania 

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej 
przy składaniu części, tj. koncepcji ofertowej z uwagi na wyspecjalizowany 
charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby 
narzędzi, urządzeń lub formatów plików które nie są ogólnie dostępne lub nie są 
obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt 
1 ustawy Pzp.
Koncepcję ofertową należy dostarczyć w formie papierowej, wydrukowanej, w 
formie tomów w oprawie umożliwiającej zachowanie ich kompletności i swobodne 
przeglądanie, z częścią rysunkową i opisową, w technice umożliwiającej 
reprodukcję oraz w formie elektronicznej na dyskach zewnętrznych typu pendrive:
Dla rysunków: w formacie DWG/DXF oraz PDF lub w uzgodnionych z 
Zamawiającym wersjach plików, jeśli zastosowanie tych formatów będzie 
niemożliwe lub niecelowe;
Dla tekstów w formacie DOC lub DOCX lub w uzgodnionych z Zamawiającym 
wersjach plików jeśli zastosowanie tych formatów będzie niemożliwe lub 
niecelowe;
Dla zestawień w formacie XLS lub XLSX lub w uzgodnionych z Zamawiającym 
wersjach plików jeśli zastosowanie tych formatów będzie niemożliwe lub 
niecelowe;
Dla dokumentów skanowanych w formacie PDF lub TIFF;
Przedmiary i kosztorysy zapisane również w plikach ATH.
Pliki DWG muszą posiadać odniesienie przestrzenne w układzie współrzędnych 
PUWG 2000 (strefa 7).
Koncepcje ofertową należy złożyć w terminie do dnia 1.3.2019 r, do godziny 
09:00 w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, 02-548 
Warszawa, w pokoju nr 23.


