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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12554-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi utrzymania parków
2022/S 006-012554

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 003-004823)

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 Stokowska-Puchalska
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 parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa parków i skwerów 
dzielnicy Śródmieście /obszar I, pow. 47.74 ha/.
Numer referencyjny: 142/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV
77313000 Usługi utrzymania parków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa parków i skwerów 
dzielnicy Śródmieście /obszar I, pow. 47.74 ha/.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących 
załącznik nr 1 do SWZ oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia przedstawiona jest w formie cyfrowej 
i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=e2b0338c4418495b90f80afb8d08062b.

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

05/01/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 003-004823

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje:
a) przez nieprzerwalny okres kolejnych min. 8 miesięcy, prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w 
rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021, poz.1098) za łączną 
kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł brutto z zaznaczeniem, że wartość wykazanej pojedynczej umowy nie 
może być niższa niż 500 000,00 zł brutto.
Zakres prac na każdym z wykazanych terenów powinien być wykonywany w ramach jednej umowy i obejmować 
minimum:
• pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, łąki, krzewy, żywopłoty, );
• pielęgnację zieleni wysokiej, w tym cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew starszych, wycinkę drzew, usuwanie 
i frezowanie karp;
• utrzymanie czystości na terenie;
• utrzymania i naprawy istniejącej na terenie infrastruktury (np. ławki, kosze, murki, schody, nawierzchnie).
b) prace polegające na sadzeniu i pielęgnacji ukwiecenia sezonowego o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 
200 m2;
Ukwiecenie może być częścią zakresu prac na wykazanym lub na innych terenach.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, 
że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, przy czym Zamawiający 
dopuszcza łączenie funkcji:
a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót - osobą spełniającą warunki art. 37b ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710).
Cyt. „1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących 
parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, 
która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub 
grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów 
drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 
9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego 
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rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją 
kultury.”
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 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).
c) co najmniej 5 osobami posiadającymi przynajmniej 36-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności 
pilarza i umiejętności cięć pielęgnacyjnych drzew, przy realizacji usług w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew, 
w tym przynajmniej 1 osoba posiadającą świadectwo ukończenia min. szkoły średniej zawodowej oraz tytuł 
zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane z pielęgnacją 
zieleni wysokiej.
UWAGA:
Osoby, o których mowa w pkt. a), b) i c) mogą być wykazane w maksimum 2 trwających jednocześnie umowach 
dot. prac ogrodniczo-porządkowych w parkach i skwerach zawartych z Zamawiającym.
Powinno być:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje:
a) przez nieprzerwalny okres kolejnych min. 8 miesięcy, prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w 
rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021, poz.1098) za łączną 
kwotę nie mniejszą niż 800 000,00 zł brutto z zaznaczeniem, że wartość wykazanej pojedynczej umowy nie 
może być niższa niż 500 000,00 zł brutto.
Zakres prac na każdym z wykazanych terenów powinien być wykonywany w ramach jednej umowy i obejmować 
minimum:
• pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, łąki, krzewy, żywopłoty, );
• pielęgnację zieleni wysokiej, w tym cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew starszych, wycinkę drzew, usuwanie 
i frezowanie karp;
• utrzymanie czystości na terenie;
• utrzymania i naprawy istniejącej na terenie infrastruktury (np. ławki, kosze, murki, schody, nawierzchnie).
b) prace polegające na sadzeniu i pielęgnacji ukwiecenia sezonowego o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 
200 m2;
Ukwiecenie może być częścią zakresu prac na wykazanym lub na innych terenach.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, 
że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie, przy czym Zamawiający 
dopuszcza łączenie funkcji:
a) co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót - osobą spełniającą warunki art. 37b ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710).
Cyt. „1. Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących 
parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, 
która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub 
grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów 
drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 
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9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego 
rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją 
kultury.”
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).
c) co najmniej 5 osobami posiadającymi przynajmniej 36-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności 
pilarza i umiejętności cięć pielęgnacyjnych drzew, przy realizacji usług w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew, 
w tym przynajmniej 1 osoba posiadającą świadectwo ukończenia min. szkoły średniej zawodowej oraz tytuł 
zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane z pielęgnacją 
zieleni wysokiej.
UWAGA:
Osoby, o których mowa w pkt. a), b) i c) mogą być wykazane w maksimum 2 trwających jednocześnie umowach 
dot. prac ogrodniczo-porządkowych w parkach i skwerach zawartych z Zamawiającym.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze 
otwarcia:
Zamiast:
Marta Chodaniecka stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówień Publicznych, e-
mail:zamowienia@zzw.waw.pl 
Małgorzata Wicik stanowisko służbowe: Główny specjalista ds. zamówień Publicznych w Dziale Zamówień 
Publicznych, e-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 
Powinno być:
Marta Chodaniecka stanowisko służbowe: Główny specjalista ds. zamówień Publicznych w Dziale Zamówień 
Publicznych, e-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 
Małgorzata Wicik stanowisko służbowe: Główny specjalista ds. zamówień Publicznych w Dziale Zamówień 
Publicznych, e-mail: zamowienia@zzw.waw.pl 

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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