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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
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
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

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: 24/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
77310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest całoroczna 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 2019-2021. W ramach zamówienia w 2019 roku należy wykonać usługę
geodezyjną w postaci pomiarów powierzchni terenów zieleni położonych w granicach określonych przez
Zamawiającego wzdłuż dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy.

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

19/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zamowienia@zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl
http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: npiwmare
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-038011
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 055-126964
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/03/2019

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: VI.3
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania
ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako
„jednolity dokument”), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ. Jednolity dokument stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ.
1.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, jednolity dokument 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.
1.2 Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal
aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
3.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu
3.1.1 wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż 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,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, w szczególności o tym czy dokumentacje projektowe

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126964-2019:TEXT:PL:HTML
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zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
prawidłowo ukończone, 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 – inne dokumenty. Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do
SIWZ;
3.1.2. aktualną decyzję/zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii,
zatwierdzającą prowadzoną działalność w zakresie zbierania i transportu
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nadającą numer id
3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu:
3.2.1. 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
27 / 28
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.2.2. 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;
3.2.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.2.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
3.3. 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, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Powinno być:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania
ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako
„jednolity dokument”), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w Rozdziale V SIWZ. Jednolity dokument stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.
1.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie
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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.
1.2 Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal
aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
3.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1 w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu
3.1.1 wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż 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,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, w szczególności o tym czy dokumentacje projektowe
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
prawidłowo ukończone, 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 – inne dokumenty. Wzór wykazu określa załącznik nr 6 do
SIWZ;
3.1.2 Wykaz osób.
3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z
udziału w postępowaniu:
3.2.1. 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
27 / 28
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.2.2. 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;
3.2.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.2.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
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o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
3.3. 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, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
wykaz 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.


