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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: ul. Hoża 13 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-528
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 
Tel.:  +48 222774200
Faks:  +48 222774201
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:
Prace ogrodniczo - porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w 
ramach tzw. Służby Brzegowej.
Numer referencyjny: 3/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV
77300000 Usługi ogrodnicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ogrodniczo – porządkowych na terenie międzywala 
Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. służby brzegowej.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach wykonania umowy i standardach 
jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1A-B do SWZ, w pracach przy drzewach 
stanowiących załącznik nr 4 do UMOWY (część I) i załącznik nr 3 do UMOWY (część II), w wykazie ławek 
stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ (część I) oraz w kosztorysach stanowiących załącznik nr 3A1-3 oraz 
załącznik nr 3B1-3 do SWZ.

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

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: 2021-023036
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 035-086666
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/02/2021

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: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: kompetencji 
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
tj. posiada aktualną decyzję/zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, zatwierdzającą prowadzoną 
działalność w zakresie zbierania i transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nadającą numer 
identyfikacyjny zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1421) lub umowę z podmiotem posiadającym takie pozwolenie.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: kompetencji 
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
tj. posiada aktualną decyzję/zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, zatwierdzającą prowadzoną 
działalność w zakresie zbierania i transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nadającą numer 
identyfikacyjny zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1421).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:86666-2021:TEXT:PL:HTML

