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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 36542194800000, 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

Adres profilu nabywcy: www.zzw.waw.pl/zamowienia

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy

Wykonawca wykaże, że: a)w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał - dwie

roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia każda i wartości co najmniej 150.000,00PLN

netto (w tym jedną robotą wykonaną na terenie objętym ochroną konserwatorską). Wykonawca

winien wykazać, że ww. robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
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prawidłowo ukończona. Przez oświetlenie uliczne lub zewnętrzne Zamawiający rozumie

oświetlenie dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, dróg rowerowych, parkingów

zewnętrznych lub placów realizowanych przy użyciu urządzeń i elementów oświetleniowych. b)

skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji

kierownika budowy/robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez

ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych z uprawieniami

konserwatorskimi. c) dysponuje maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji

zamówienia: co najmniej: 1 szt. podnośnikiem koszowym, 1szt. samochodem dostawczym, 1 szt.

mała koparka.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony

gdy Wykonawca wykaże, że: a)w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie

wykonał - dwie roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia każda i wartości co

najmniej 150.000,00PLN netto (w tym jedną robotą wykonaną na terenie objętym ochroną

konserwatorską). Wykonawca winien wykazać, że ww. robota została wykonana zgodnie z

przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Przez oświetlenie uliczne lub

zewnętrzne Zamawiający rozumie oświetlenie dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, dróg

rowerowych, parkingów zewnętrznych lub placów realizowanych przy użyciu urządzeń i

elementów oświetleniowych. b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: jedną osobą

wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy/robót elektrycznych, posiadającą

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie

kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci energetycznych. c) dysponuje maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji

zamówienia: co najmniej: 1 szt. podnośnikiem koszowym, 1szt. samochodem dostawczym, 1 szt.

mała koparka.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/dd02bf6d-1288-463b-98cd-a62da...

2 z 3 31.05.2019, 15:27



postępowaniu: Data: 2019-06-07, godzina: 11:30,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu: Data: 2019-06-17, godzina: 11:30,
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