
Dostawy - 348600-2017

06/09/2017    S170    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

I. II. VI. VII.

Polska-Warszawa: Sadzenie drzew

2017/S 170-348600

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 164-337689)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

I.1) Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

5252248481

ul. Czerniakowska 71 lok.703

Warszawa

00-715

Polska

Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko

Tel.: +48 222774208

E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl

Faks: +48 222774201

Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zzw.waw.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa, posadzenie drzew oraz krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Numer referencyjny: 22/PN/2017

II.1.2) Główny kod CPV

77211600

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, posadzenie drzew oraz krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni

m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 1 dla części 1 – 8 oraz 1A dla części 9 – 13 do SIWZ –

parametry jakościowe materiału roślinnego oraz załącznikach nr 2 dla części 1 – 8 oraz 2A dla części 9 – 13 do SIWZ –

warunki techniczne (dalej jako „OPZ”).

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 164-337689

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: nie.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w postępowaniu z prawa opcji zgodnie, w którym Zamawiający może zlecić

Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem dostarczenie i posadzenie 20 szt. drzew.

Cena jednostkowa zakupu w ramach prawa opcji dodatkowych drzew będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w

formularzu ofertowym dla drzew objętych zamówieniem podstawowym, o których mowa w pkt 1 powyżej. Wszystkie

wymagania zawarte w załącznikach nr 1 oraz 2 do SIWZ („Specyfikacja techniczna”)dotyczą także dostawy w ramach prawa

opcji. Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7

do SIWZ.

Numer sekcji: II.2.11



Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

Opcje: nie.

Powinno być:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w postępowaniu z prawa opcji zgodnie, w którym Zamawiający może zlecić

Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem dostarczenie i posadzenie 20 szt. drzew.

Cena jednostkowa zakupu w ramach prawa opcji dodatkowych drzew będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w

formularzu ofertowym dla drzew objętych zamówieniem podstawowym, o których mowa w pkt 1 powyżej. Wszystkie

wymagania zawarte w załącznikach nr 1 oraz 2 do SIWZ („Specyfikacja techniczna”) dotyczą także dostawy w ramach prawa

opcji. Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7

do SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


