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Ogłoszenie nr 540111485-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 547977-N-2019
Data: 16/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36177709700000, ul. Za
Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, e-mail
przetargi@zzm.krakow.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://zzm.krakow.pl/przetargi.html

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, tj.: 1.3.1.1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji
kierownika budowy w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia
uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu trzema robotami
budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu obiektów budowlanych wraz
z zagospodarowaniem terenu w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, w tym co
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najmniej dwie z wykazanych robót musiały obejmować zabezpieczenie ścian kamieniołomu
lub innych wyrobisk skalnych, albo zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie
przydrożnych osuwisk skalnych przy użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej
powierzchni zabezpieczeń w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co najmniej 4000m2,
1.3.1.2 osobą przeznaczoną na funkcję kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe
liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu
dwoma robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu
nawierzchni w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, 1.3.1.3 co najmniej
dwoma osobami przeznaczonymi na funkcję alpinistów, posiadającymi co najmniej ukończone
szkolenie z pracy na wysokościach lub szkolenie alpinistyczne w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe
liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie przy realizacji dwóch robót, które
musiały obejmować zabezpieczenie ścian kamieniołomu lub innych wyrobisk skalnych, albo
zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie przydrożnych osuwisk skalnych przy
użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej powierzchni zabezpieczeń w wykazanych
dwóch robotach wynoszącej co najmniej 1000m2, 1.3.1.4 osobą lub osobami przeznaczonymi
na funkcję nadzoru przyrodniczego, który musi być realizowany przez osobę lub zespół osób
w dziedzinie ochrony przyrody, a w tym botaniki / fitosocjologii, entomologii, ornitologii,
chiropterologii, herpetologii, posiadającymi niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte
wykonanie powierzonych obowiązków, tj. legitymującymi się wykształceniem wyższym o
kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewne obejmujące programem nauczania
przedmioty w zakresie specjalizacji botanika / fitosocjologia, entomologia, ornitologia,
chiropterologia, herpetologia, a także udokumentowane doświadczenie w realizacji co
najmniej dwóch zadań związanych z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych lub
pełnieniem funkcji nadzoru przyrodniczego, w tym nadzoru herpetologicznego,
ornitologicznego, entomologicznego i chiropterologicznego, oraz doświadczenie w postaci co
najmniej 2 publikacji naukowych lub dokumentacji sporządzonych w ramach ocen
oddziaływania na środowisko, przy czym co najmniej jedno z tych opracowań winno dotyczyć
fauny muraw naskalnych. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji
osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach i specjalnościach, w
przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia
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dla określonych funkcji. 1.3.2 musi posiadać wiedzę i doświadczenie tj. wykazać, iż w
przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował dwie
roboty polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie obiektów budowlanych
wraz z zagospodarowaniem terenu, o łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie
mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych (PLN), przy czym
każda z wykazanych dwóch robót musiała obejmować zabezpieczenie ścian kamieniołomu
lub innych wyrobisk skalnych, albo zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie
przydrożnych osuwisk skalnych przy użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej
powierzchni zabezpieczeń w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co najmniej
4000m2. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie
spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do
Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi
na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
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, tj.: 1.3.1.1 osobą przeznaczoną do
pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
niezbędnym do realizacji zamówienia posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie w nadzorowaniu lub
kierowaniu trzema robotami budowlanymi w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy
/remontu obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie
odpowiadającym posiadanym uprawnieniom, w tym co najmniej dwie z wykazanych robót
musiały obejmować zabezpieczenie ścian kamieniołomu lub innych wyrobisk skalnych,
albo zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie przydrożnych osuwisk skalnych
przy użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej powierzchni zabezpieczeń w
wykazanych dwóch robotach wynoszącej co najmniej 4000m2, 1.3.1.3 co najmniej dwoma
osobami przeznaczonymi na funkcję alpinistów, posiadającymi co najmniej ukończone
szkolenie z pracy na wysokościach lub szkolenie alpinistyczne w zakresie niezbędnym do
realizacji zamówienia, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe
liczone od dnia uzyskania uprawnień oraz doświadczenie przy realizacji dwóch robót, które
musiały obejmować zabezpieczenie ścian kamieniołomu lub innych wyrobisk skalnych,
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albo zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie przydrożnych osuwisk
skalnych przy użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej powierzchni
zabezpieczeń w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co najmniej 1000m2, 1.3.1.4
osobą lub osobami przeznaczonymi na funkcję nadzoru przyrodniczego, który musi być
realizowany przez osobę lub zespół osób w dziedzinie ochrony przyrody, a w tym
botaniki / fitosocjologii, entomologii, ornitologii, chiropterologii, herpetologii,
posiadającymi niezbędne kwalifikacje gwarantujące należyte wykonanie powierzonych
obowiązków, tj. legitymującymi się wykształceniem wyższym o kierunku biologia,
ochrona środowiska lub pokrewne obejmujące programem nauczania przedmioty w
zakresie specjalizacji botanika / fitosocjologia, entomologia, ornitologia, chiropterologia,
herpetologia, a także udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch
zadań związanych z wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych lub pełnieniem funkcji
nadzoru przyrodniczego, w tym nadzoru herpetologicznego, ornitologicznego,
entomologicznego i chiropterologicznego, oraz doświadczenie w postaci co najmniej 2
publikacji naukowych lub dokumentacji sporządzonych w ramach ocen oddziaływania na
środowisko, przy czym co najmniej jedno z tych opracowań winno dotyczyć fauny
muraw naskalnych. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia funkcji
osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach i
specjalnościach, w przypadku posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień,
kwalifikacji i doświadczenia dla określonych funkcji. 1.3.2 musi posiadać wiedzę i
doświadczenie tj. wykazać, iż w przeciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, zrealizował dwie roboty polegające na budowie/przebudowie
/rozbudowie/remoncie obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, o
łącznej wartości wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto
(słownie: pięćset tysięcy złotych (PLN), przy czym każda z wykazanych dwóch robót
musiała obejmować zabezpieczenie ścian kamieniołomu lub innych wyrobisk skalnych,
albo zabezpieczenie urwisk skalnych bądź zabezpieczenie przydrożnych osuwisk
skalnych przy użyciu barier zabezpieczających lub siatek o łącznej powierzchni
zabezpieczeń w wykazanych dwóch robotach wynoszącej co najmniej 4000m2. Ocena
spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o
oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty
i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego
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zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziało w
postępowaniu: Data 2019-05-31, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziało w postępowaniu: Data 2019-06-17, godzina: 10:00
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