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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 Stokowska-Puchalska
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: 137/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.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy i standardach jakościowych
wykonania prac stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ, wykazie ulic wraz z powierzchniami załącznik nr 2A-C
do SIWZ oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 5A-C do SIWZ. Mapa określająca orientacyjne granice
wykonania przedmiotu zamówienia dostępna jest na stronie: https://arcg.is/50jW5.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: npiwmare
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-148905
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/10/2019

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: IV.2.2
Część nr: 1-3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1-3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
UWAGA: Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na fakt, że:
wcześniejsze zamówienie 24/PN/2019, które było podzielone na 19 części i unieważnione w częściach : 3, 4, 5,
8, 9, 10, 17, 18, 19 (tj. objętych niniejszym postępowaniem) oraz 98/PN/2019, które było podzielone na 9 części
i unieważnione w częściach: 1, 5, 8
wprowadzono w nich ograniczenia co do ilości składanych ofert z wybranych części
a realizacja niniejszego postępowania będzie przebiegać w tym samym czasie co wykonywanie sukcesywne
analogicznych usług objętych postępowaniem 24/PN/2019 oraz 98/PN/2019
to w przypadku, gdy wyłoniony w tym postępowaniu Wykonawca będzie miał podpisaną umowę na świadczenie
usług na określoną część zamówienia z przetargu 24/PN/2019 lub 98/PN/2019, przed zawarciem umowy będzie
musiał wykazać do realizacji niniejszego zamówienia inne osoby i potencjał ekonomiczny, finansowy oraz
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techniczny niż wykazane do realizacji umowy Znak sprawy: 24/PN/2019 i 98/PN/2019 w danej części, a przy
tym spełniające warunki i wymagania opisane w niniejszej SIWZ.


