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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: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

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: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowalne polegającą na budowie skweru[1] lub parku[2] o powierzchni nie mniejszej niż 500 m². [1] Skwer – publiczny zieleniec lub zieleń

osiedlowa publicznie dostępna z trawnikami, klombami, krzewami lub drzewami oraz z elementami wyposażenia takimi jak: ciągi piesze z nawierzchnią utwardzoną, siedziska/ławki, kosze na

śmieci/śmietniki, tarasy/deki drewniane, siłownie terenowe i inny sprzęt rekreacyjny. [2] Park - teren rekreacyjny ogólnodostępny – publiczny (park, bulwar, promenada) zagospodarowany w

przeważającej części zielenią z elementami wyposażenia takimi jak ciągi piesze lub pieszo-jezdne z nawierzchnią utwardzoną, siedziska/ławki, kosze na śmieci, tarasy/deki drewniane, siłownie terenowe,

place zabaw i inny sprzęt rekreacyjny. 2. skieruje do realizacji zamówienia co najmniej (Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem

osobowym składającym się z n/w osób, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji): a) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji

Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji minimum dwóch (2) zadań obejmujących budowę lub przebudowę

lub nadzór nad budową lub przebudową obiektów budowlanych lub terenów zieleni; b) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie i uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w

ograniczonym zakresie; c) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie

urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów określonych w ustawie z dnia 07 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1.1.1.2.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie skweru[1] lub parku[2] lub rekreacyjnego terenu użyteczności publicznej o powierzchni nie

mniejszej niż 500 m². [1] Skwer – publiczny zieleniec lub zieleń osiedlowa publicznie dostępna z trawnikami, klombami, krzewami lub drzewami oraz z elementami wyposażenia takimi jak: ciągi piesze

z nawierzchnią utwardzoną, siedziska/ławki, kosze na śmieci/śmietniki, tarasy/deki drewniane, siłownie terenowe i inny sprzęt rekreacyjny. [2] Park - teren rekreacyjny ogólnodostępny – publiczny (park,

bulwar, promenada) zagospodarowany w przeważającej części zielenią z elementami wyposażenia takimi jak ciągi piesze lub pieszo-jezdne z nawierzchnią utwardzoną, siedziska/ławki, kosze na śmieci,

tarasy/deki drewniane, siłownie terenowe, place zabaw i inny sprzęt rekreacyjny. 2. skieruje do realizacji zamówienia co najmniej (Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy

Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osobowym składającym się z n/w osób, przy czym Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji): a) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie i

uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy przy realizacji minimum dwóch (2)

zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową obiektów budowlanych lub terenów zieleni; b) co najmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie i uprawnienia w

specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie; c) co najmniej jedną osobą posiadającą wyższe wykształcenie I stopnia w kierunku architektura krajobrazu lub ogrodnictwo oraz 5 letnie

doświadczenie zawodowe w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni. UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów

określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz

innych przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
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