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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 361777097, ul. Za
Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, e-mail
przetargi@zzm.krakow.pl, faks +48123418487.
Adres strony internetowej (url): www.zzm.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: 1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową
pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, składającymi się na zespół projektowy, tj.
osobami przeznaczonymi do pełnienia i realizacji funkcji: 1.3.1.1 osobą przeznaczoną na
funkcję geodety, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w
zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej trzyletnie
doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w
wykonaniu lub współuczestnictwo wykonaniu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na
minimum 30 obiektach oraz wykonaniem co najmniej 5 operatów geodezyjnych w zakresie
odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję
gleboznawcy, posiadającą ukończony kurs gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji
gruntów i kartografii gleb, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także
posiadającego co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia ukończenia
kursu oraz doświadczenie w wykonaniu lub współuczestnictwo w wykonaniu gleboznawczej
klasyfikacji gruntów na co najmniej 30 obiektach zlokalizowanych, przy czym co na co
najmniej 3 z nich zlokalizowane były na kompleksach leśnych oraz co najmniej 1 z nich
zakończyła się wykonaniem operatu gleboznawczego, Zamawiający wymaga od
wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: 1.3 Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub
zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1
dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, składającymi się na zespół
projektowy, tj. osobami przeznaczonymi do pełnienia i realizacji funkcji: : 1.3.1.1 osobą
przeznaczoną na funkcję geodety, posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i zgodnym z zapisami art. 43 pkt
1) i pkt 2) ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jedn.: Dz.
U. 2017 poz. 2101 z późn. zm.), a także posiadającą co najmniej trzyletnie doświadczenie
zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w wykonaniu lub
współuczestnictwo wykonaniu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych na minimum 30
obiektach oraz sporządzanie dokumentacji (map) do celów prawnych a także wykonaniem co
najmniej 5 operatów geodezyjnych w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom

1.3.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję gleboznawcy, posiadającą ukończony kurs
gleboznawstwa, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb, w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia, a także posiadającego co najmniej dwuletnie
doświadczenie zawodowe liczone od dnia ukończenia kursu oraz doświadczenie w
wykonaniu lub współuczestnictwo w wykonaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na co
najmniej 30 obiektach zlokalizowanych, przy czym co na co najmniej 3 z nich zlokalizowane
były na kompleksach leśnych oraz co najmniej 1 z nich zakończyła się wykonaniem operatu
gleboznawczego, Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-04-27, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data:2018-05-02, godzina: 10:00

