Znak sprawy: 142/PN/2021

Warszawa, dnia 05.01.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 142/PN/2021

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie
m.st. Warszawa parków i skwerów dzielnicy Śródmieście /obszar I, pow. 47.74 ha/.

KOMUNIKAT NR 1
Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje informację o zmianie treści SWZ:


rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 22 i otrzymuje brzmienie:

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
22. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp,
tj. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę - osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.),
dalej jako „Kodeks pracy”, polegające na wykonaniu prac porządkowych różnych
określonych w cz. II. A pkt. 1 załącznika nr 2 do umowy.


rozdział VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 1.4.2. lit. b) i otrzymuje brzmienie:

VIII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
b) co najmniej jedną osobą do pełnienia nadzoru nad wykonywaniem wycinki oraz prac
pielęgnacyjnych przy drzewach – osobą posiadającą wiedzę i co najmniej 24
miesięczne doświadczenie w pielęgnacji drzewostanu w parkach zabytkowych,
wykształcenie wyższe kierunkowe (przykładowe: ogrodnicze, architektura krajobrazu,
leśne) oraz kwalifikacje inspektora związane z utrzymaniem drzew ozdobnych
na terenach zieleni potwierdzone zaświadczeniami uczestnictwa w szkoleniach
(np. Inspektor Nadzoru Prac w Drzewostanie – OSTO, Inspektor Nadzoru terenów
Zieleni – SITO, Certyfikowany Inspektor Drzew – Instytut Drzewa, European Tree
Technican – EAC lub inne o podobnym poziomie oraz zakresie tematycznym
kształcenia obejmującym zakresem zagadnienia związane z przedmiotem
zamówienia wykazane w programie szkoleniowym).

Jednocześnie zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ - wykaz osób (załącznik nr 9
do UMOWY) zmiana 05.01.2022 i otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:

 SWZ - zmiana 05.01.2022;

 Załącznik nr 4 do SWZ - wykaz osób (załącznik nr 9 do UMOWY) zmiana 05.01.2022

