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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: Marta Chodaniecka
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:
Dostawa, posadzenie oraz 3 -letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych, na bulwarach wiślanych, na 
terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów w m.st. Warszawie

II.1.2) Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, posadzenie oraz 3 -letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych, 
na bulwarach wiślanych, na terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów w m.st. Warszawie.Przedmiot 
zamówienia został szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załączniki nr 1A do SWZ, w 
parametrach jakościowych materiału roślinnego stanowiącego załącznik nr 1B do SWZ, w kosztorysach 
stanowiących załącznik nr 3A-3I do SWZ oraz w lokalizacjach stanowiących załączniku nr 4 do SWZ.

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

09/07/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/
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Logowanie jako klient TED eSender: ECAS_npiwmare
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-090588
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 131-347164
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/07/2021

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: II.1.6
Część nr: 1-9
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o częściach
Zamiast:
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następującychczęści lub grup części:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy w maksymalnie 2 częściach zamówieniaprzy czym jednej dla 
części 2, 3, 4, 6, 7 oraz jednej z zakresu części 1, 5, 8, 9 albodwóch z zakresu części 1, 5, 8, 9. W przypadku 
gdy wykonawca złoży ofertę na dwie(trzy lub cztery) części z zakresu części 2, 3, 4, 6, 7 albo dwie (trzy lub 
cztery) częściz zakresu części 1, 5, 8, 9 i wszystkie jego oferty będą mogły.
Powinno być:
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następującychczęści lub grup części:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy w maksymalnie 2 częściach zamówieniaprzy czym To zamówienie 
podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następującychczęści lub grup części:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy w maksymalnie 2 częściach zamówieniaprzy czym jednej dla 
części 2, 3, 4, 6, 7 oraz jednej z zakresu części 1, 5, 8, 9 albodwóch z zakresu części 1, 5, 8, 9. W przypadku 
gdy wykonawca złoży ofertę na dwie(trzy lub cztery) części z zakresu części 2, 3, 4, 6, 7 albo dwie (trzy lub 
cztery) częściz zakresu części 1, 5, 8, 9 i wszystkie jego oferty będą mogły.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347164-2021:TEXT:PL:HTML

