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Ogłoszenie nr 6329 - 2017 z dnia 2017-01-11 r.

Iława:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 3422 - 2017
Data: 05/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Iława, Krajowy numer identyfikacyjny 52437000000, ul. ul. Niepodległości 13, 14200 Iława,
woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089) 6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl, faks
(089) 649 26 31.
Adres strony internetowej (url): www.bip.umilawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne:

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: Określenie warunków: 1) doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca
spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie
ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem
terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania. Przez
„usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia” należy
rozumieć wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 zadania (umowy) polegającego na wycince i
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pielęgnacji drzew (przez którą zamawiający rozumie cięcia techniczne: sanitarne, formujące, korekcyjne wykonywane w obrębie drzewa), o wartości usługi min. 70.000 zł brutto. W przypadku, gdy w zamówieniu
przedstawionym przez wykonawcę jako spełniający warunek, rozliczenie pomiędzy wykonawcą a
zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich,
wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż
w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w
tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie
wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ,
które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie
na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ (wykaz wykonanych usług załącznik nr 3 do SIWZ), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że
chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. 2) kadra techniczna: dla uznania, że Wykonawca
spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca
wykazał, że dysponuje co najmniej a) Kierownikiem prac - osoba odpowiedzialna za realizację usługi
będącej przedmiotem zamówienia i kontrolę jakości prac. Oczekuje się, że kierownik prac będzie dostępny
przez cały czas trwania usługi w miejscu realizacji zamówienia. Minimalne wymagania: - min. 2 lata
doświadczenia w nadzorowaniu i kierowaniu pracami z zakresu wycinki i pielęgnacji drzew, - ukończone
kursy, szkolenia itp. z zakresu chirurgii drzew lub pielęgnacji drzew (w tym m.in. tytuł inspektora nadzoru
terenów zieleni lub inspektora nadzoru pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych Polskiego Towarzystwa
Chirurgów Drzew-NOT lub inspektora prac arborystycznych) b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs
pilarza drzew ozdobnych co najmniej I stopnia. Dopuszcza się uznanie kursu pilarza pod warunkiem
wykazania w zakresie kursu zajęć dotyczących cięć pielęgnacyjnych drzew. Kurs obsługi piły nie spełnia
wymogów. c) co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs pilarza drzew ozdobnych co najmniej II lub III
stopnia. Dopuszcza się uznanie kursu pilarza pod warunkiem wykazania w zakresie kursu zajęć dotyczących
cięć pielęgnacyjnych drzew. Kurs obsługi piły nie spełnia wymogów Ocena spełniania warunku nastąpi na
podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1
pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ,
złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz

2z4

2017-01-11 14:15

Ogłoszenie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=e81b56b3-acb0-439f-a7e1-...

Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego,
który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także
zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego
zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w
warunek. 3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) doświadczenie zawodowe: dla uznania że
Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda by wykonawca wykazał, iż w
okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed
upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania. Przez
„usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia” należy
rozumieć wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 zadania (umowy) polegającego na wycince i
pielęgnacji drzew (przez którą zamawiający rozumie cięcia techniczne: sanitarne, formujące, korekcyjne wykonywane w obrębie drzewa), o wartości usługi min. 30.000 zł brutto. W przypadku, gdy w zamówieniu
przedstawionym przez wykonawcę jako spełniający warunek, rozliczenie pomiędzy wykonawcą a
zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich,
wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż
w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w
tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie
wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ,
które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie
na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit.a) SIWZ (wykaz wykonanych usług załącznik nr 3 do SIWZ), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że
chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek. 2) kadra techniczna: dla uznania, że Wykonawca
spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca
wykazał, że dysponuje co najmniej a) Kierownikiem prac - osoba odpowiedzialna za realizację usługi
będącej przedmiotem zamówienia i kontrolę jakości prac. Oczekuje się, że kierownik prac będzie dostępny
przez cały czas trwania usługi w miejscu realizacji zamówienia. Minimalne wymagania: - min. 2 lata
doświadczenia w nadzorowaniu i kierowaniu pracami z zakresu wycinki i pielęgnacji drzew, - ukończone
kursy, szkolenia itp. z zakresu chirurgii drzew lub pielęgnacji drzew (w tym m.in. tytuł inspektora nadzoru
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terenów zieleni lub inspektora nadzoru pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych Polskiego Towarzystwa
Chirurgów Drzew-NOT lub inspektora prac arborystycznych) b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs
pilarza drzew ozdobnych co najmniej I stopnia. Dopuszcza się uznanie kursu pilarza pod warunkiem
wykazania w zakresie kursu zajęć dotyczących cięć pielęgnacyjnych drzew. Kurs obsługi piły nie spełnia
wymogów. c) co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs pilarza drzew ozdobnych co najmniej II lub III
stopnia. Dopuszcza się uznanie kursu pilarza pod warunkiem wykazania w zakresie kursu zajęć dotyczących
cięć pielęgnacyjnych drzew. Kurs obsługi piły nie spełnia wymogów Ocena spełniania warunku nastąpi na
podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1
pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. b) SIWZ,
złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im
ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego,
który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także
zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego
zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w
warunek. 3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 13/01/2017, godzina: 10:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 19/01/2017, godzina: 10:30,

4z4

2017-01-11 14:15

