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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 36542194800000, ul. Hoża 13a, 00528 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: 1.2.
W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony niezależnie od liczby części zamówienia na jakie
składana jest oferta, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonywał – co najmniej 3 usługi w zakresie inwentaryzacji drzew i krzewów w wersji
standardowej oraz w wersji elektronicznej w standardzie przestrzennych baz danych dla obszaru
terenu zieleni nie mniejszego niż 2 ha dla każdej części. Składając ofertę na więcej niż jedną
część, należy odpowiednio przemnożyć powyższe wartości przez ilość części, na które ma zostać
złożona oferta. 2. dysponuje zespołem osobowym składającym się z n/w osób, przy czym
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji: • co najmniej 1 osobą legitymującą się uprawnieniami

w dziedzinie geodezji kartografii, tj. osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie
pomiarów geodezyjnych; • co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych
przestrzennych – posiadającą wyższe wykształcenie przyrodnicze lub informatyczne i
doświadczenie w przetwarzaniu i gromadzeniu danych przestrzennych, polegające na udziale w
tworzeniu relacyjnych baz danych przestrzennych gromadzących wyniki inwentaryzacji; • co
najmniej 6 osób posiadających doświadczenie i kwalifikacje w zakresie zamówienia,
wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym, architektura krajobrazu, leśnym lub
równoważnym oraz minimum 3 lata praktyki zawodowej lub wykształcenie średnie o kierunku
ogrodniczym, architektura krajobrazu, leśnym lub równoważnym oraz 5 lat praktyki zawodowej,
tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie inwentaryzacji zieleni. Wymaga się
aby każda z tych osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywała - inwentaryzację
dendrologiczną dla 2000 drzew. Powyższe należy udokumentować w załączniku nr 8 do SIWZ.
Na każdą część zamówienia Wykonawca musi wykazać się innymi osobami zgodnie z
powyższymi wymaganiami.
W ogłoszeniu powinno być: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał – co
najmniej 3 usługi w zakresie inwentaryzacji drzew i krzewów w wersji standardowej oraz w
wersji elektronicznej w standardzie przestrzennych baz danych danych przestrzennych (.shp) dla
obszaru terenu zieleni nie mniejszego niż 2 ha dla każdej części. Składając ofertę na więcej niż
jedną część, należy odpowiednio przemnożyć powyższe wartości przez ilość części, na które ma
zostać złożona oferta. dysponuje zespołem osobowym składającym się z n/w osób, przy czym
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji: • co najmniej 1 osobą legitymującą się uprawnieniami
w dziedzinie geodezji kartografii, tj. osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie
pomiarów geodezyjnych; • co najmniej 1 osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych
przestrzennych – posiadającą wyższe wykształcenie przyrodnicze lub informatyczne i
doświadczenie w przetwarzaniu i gromadzeniu danych przestrzennych; polegające na udziale w
tworzeniu relacyjnych baz danych przestrzennych gromadzących wyniki inwentaryzacji; • co
najmniej 6 osób posiadających doświadczenie i kwalifikacje w zakresie zamówienia,
wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym, architektura krajobrazu, leśnym lub
równoważnym oraz minimum 3 lata praktyki zawodowej lub wykształcenie średnie o kierunku
ogrodniczym, architektura krajobrazu, leśnym lub równoważnym oraz 5 lat praktyki zawodowej,
tj. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zakresie inwentaryzacji zieleni. Wymaga się

aby każda z tych osób w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywała - inwentaryzację
dendrologiczną dla 500 drzew. Powyższe należy udokumentować w załączniku nr 8 do SIWZ. Na
każdą część zamówienia Wykonawca musi wykazać się innymi osobami zgodnie z powyższymi
wymaganiami.

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
postępowaniu: Data: 15.01.2021, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 25.01.2021, godzina: 11:30,

