
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Renaturyzacja zbiorników wodnych na terenie Warszawy, w dzielnicach: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów,

Ursynów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa

1.2.) Oddział zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365421948

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Hożej 13A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-528

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zzw.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zzw.waw.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133290/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-25 12:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00112718/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 3)

Przed zmianą: 
1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Termin wykonania zamówienia” („T”) -40 pkt
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
a) W kryterium „Cena” (C) punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Punkty w kryterium „Termin wykonania zamówienia” („T”) - zostaną przyznane wg poniższego
schematu:
• Maksymalny okres wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 5 miesięcy – 0 pkt,
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 1 tydzień – 10 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 2 tygodnie – 20 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 3 tygodnie – 30 pkt.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00133290/01 z dnia 2022-04-25

2022-04-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 4 tygodnie – 40 pkt.
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia należy wskazać w pkt. II w formularzu oferty (załącznik nr 7 do SWZ)
poprzez zaznaczenie w okienku przy wybranym terminie wykonania.
Minimalny termin wykonania zamówienia – 4 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,
Maksymalny termin wykonania zamówienia – 5 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym,
za zaoferowanie powyżej określonych terminów wykonania zamówienia zostanie przyznana punktacja
według algorytmu ustalonego powyżej.
3. Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
S = C +T

Po zmianie: 
1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Termin wykonania zamówienia” („T”) -40 pkt
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
a) W kryterium „Cena” (C) punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Punkty w kryterium „Termin wykonania zamówienia” („T”) - zostaną przyznane wg poniższego
schematu:
• Maksymalny okres wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 3 miesięcy – 0 pkt,
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 1 tydzień – 10 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 2 tygodnie – 20 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 3 tygodnie – 30 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 4 tygodnie – 40 pkt.
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia należy wskazać w pkt. II w formularzu oferty (załącznik nr 7 do SWZ)
poprzez zaznaczenie w okienku przy wybranym terminie wykonania.
Minimalny termin wykonania zamówienia – 2 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,
Maksymalny termin wykonania zamówienia – 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym,
za zaoferowanie powyżej określonych terminów wykonania zamówienia zostanie przyznana punktacja
według algorytmu ustalonego powyżej.
3. Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
S = C +T

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert (Część 4)

Przed zmianą: 
1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Termin wykonania zamówienia” („T”) -40 pkt
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
a) W kryterium „Cena” (C) punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Punkty w kryterium „Termin wykonania zamówienia” („T”) - zostaną przyznane wg poniższego
schematu:
• Maksymalny okres wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 5 miesięcy – 0 pkt,
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 1 tydzień – 10 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 2 tygodnie – 20 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 3 tygodnie – 30 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 4 tygodnie – 40 pkt.
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia należy wskazać w pkt. II w formularzu oferty (załącznik nr 7 do SWZ)
poprzez zaznaczenie w okienku przy wybranym terminie wykonania.
Minimalny termin wykonania zamówienia – 4 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,
Maksymalny termin wykonania zamówienia – 5 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym,
za zaoferowanie powyżej określonych terminów wykonania zamówienia zostanie przyznana punktacja
według algorytmu ustalonego powyżej.
3. Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
S = C +T
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Po zmianie: 
1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich wag:
a) „Cena” („C”) – 60 pkt
b) „Termin wykonania zamówienia” („T”) -40 pkt
2. W trakcie oceny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty:
a) W kryterium „Cena” (C) punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = ---------------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty
Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b) Punkty w kryterium „Termin wykonania zamówienia” („T”) - zostaną przyznane wg poniższego
schematu:
• Maksymalny okres wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 4miesięcy – 0 pkt,
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 1 tydzień – 10 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 2 tygodnie – 20 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 3 tygodnie – 30 pkt.
• Skrócenie okresu wykonania przedmiotu zamówienia o 4 tygodnie – 40 pkt.
UWAGA:
Termin wykonania zamówienia należy wskazać w pkt. II w formularzu oferty (załącznik nr 7 do SWZ)
poprzez zaznaczenie w okienku przy wybranym terminie wykonania.
Minimalny termin wykonania zamówienia – 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,
Maksymalny termin wykonania zamówienia – 4 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym,
za zaoferowanie powyżej określonych terminów wykonania zamówienia zostanie przyznana punktacja
według algorytmu ustalonego powyżej.
3. Całkowita liczba punktów (S), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
S = C +T

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
7

Po zmianie: 
5

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
7

Po zmianie: 
5

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą: 
7

Po zmianie: 
3

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą: 
7

Po zmianie: 
4

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1 Wykonawca nie wyznaczył szczegółowego warunku w zakresie zdolności zawodowej. 
4.2 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 pełniącą funkcję kierownika robót przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymi
pracami ogrodniczymi, posiadającą:
• wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3-letnie doświadczenie w
pielęgnacji zieleni miejskiej;
lub 
• wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5-letnie doświadczenie w
pielęgnacji zieleni miejskiej
lub
• ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów
zieleni.
Dotyczy części 1 -4.
Powyższe należy udokumentować w załączniku nr 4 do SIWZ. Na każdą część zamówienia Wykonawca musi wykazać inną
osobę do nadzoru prac zgodnie z opisanymi powyżej wymaganiami. 
b) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji minimum jednego
zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub nadzór nad inwestycją związaną z urządzaniem terenów zieleni oraz
będący aktualnie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; Dotyczy części 1 i 2.
c) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych* wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;
Dotyczy części 3.
UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów
określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.),
rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
5. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej, w
zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1 Wykonawca nie wyznaczył szczegółowego warunku w zakresie zdolności zawodowej. 
4.2 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 pełniącą funkcję kierownika robót przeznaczoną do nadzoru i kierowania wykonywanymi
pracami ogrodniczymi, posiadającą:
• wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 3-letnie doświadczenie w
pielęgnacji zieleni miejskiej;
lub 
• wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5-letnie doświadczenie w
pielęgnacji zieleni miejskiej
lub
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• ukończony kurs inspektora nadzoru terenów zieleni oraz 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pielęgnacji terenów
zieleni.
Dotyczy części 1 -4.
Powyższe należy udokumentować w załączniku nr 4 do SIWZ. Na każdą część zamówienia Wykonawca musi wykazać inną
osobę do nadzoru prac zgodnie z opisanymi powyżej wymaganiami. 
b) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji
minimum jednego zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub nadzór nad inwestycją związaną z urządzaniem
terenów zieleni oraz będący aktualnie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego; Dotyczy części 1, 2 i 4.
c) co najmniej jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się, że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych* wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury; Dotyczy części 3.
* Przez „zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące działem
człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie
leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
d) co najmniej jedną osobę wyznaczoną do pełnienie funkcji kierownika robót hydrotechnicznych posiadającą uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej; Dotyczy części 1 - 4.
UWAGA: Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, stosownie do wymogów
określonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.),
rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

5. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej, w
zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-04-25 11:30

Po zmianie: 
2022-04-29 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-04-25 12:00

Po zmianie: 
2022-04-29 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-05-24

Po zmianie: 
2022-05-28
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