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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Wykonanie uslugi w postaci nasndzefi zieleni wzdluZ al. Wojska Polskiego."

Nr postgpowania ZDMNMIDZP 184 tPN 17 2 I 19.

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarzqd Dr6g Miejs<ich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zarn6wiefi Publicznych (Dz. U. z
Zntg, poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawcirw eraz dokonuje zmiany treSci
specyfikacji istotnych warunk6w zamowieniapoprzez korekti: warunku opisanego w punkcie
7.2.2.2SIW2. jr i ,,
Pytanie nr I ' ' '; :'" -l'

wnawipaniu do ogloszonego poitefiurvariia nr ZDM tUNI/DZPl84lPNl72ll9, prosimy o

wyjaSnienie.

Zamawiajqcy stawia warunek udzralu w postgpowaniu odnoSnie; osoby legitymuj4cej sig
kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztalceniem
odpowiednimi do stanowisk, jakie zostan4 im powierzone, w szczegolnoSci okreSlonymi
przepisami ustawy zdniaT lipca liJ94 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U. z20l8 t.,poz.1202,z
p62n. zm.),zgodnie z ponizszym uykazem:

.'J, i ,t ili.i' i-lt,li ,:i,;,:,-t',,
Lp. Stanowisko - Wyma3ataliczba esdlb. OkeS posiadania,\ ymaganych uprawnierl (w
latach) - DoSwiadczerie zawodor{q,. {liczba l4t,pracy na danym stanowisku) - podstawa
dysponowania.

1. Architekt krajobrazu z wyksaalJpniem frzszyrnna,lilp,*i., architektura krajobrazu lub
r6wnowazne -' 1 osoba - nie dotyc zy - 2 lap" - podstawa dyspouowania.

osoba wymienione powyzej po*i#lposiadad oOpb*i",iriiJtrpru*rri.nia budowlane, a wigc
uprawnienia do sprawowania samodzielrrych funkcji technicznych w budownictwie, wydane
napodstawie ustawy zdniaT lipca't')94r. Prawo budowlatre'{.t j.Dz.U.z2018r.,poz.1202,
zp62n. zm.) orazrozporz4dzenia j\4iflistra Infrastrukturyri R.o:woju z dnia 11 wrzeSnia2}l4r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 po2.1278) lub
odpowiadaj4ce im inne wazne upra'i*nienia budowlane wydane na mocy wczesniej
obowi4zuj4cych przepisow orazpogr4oa,; aktualne zlswiadazenie o wpisie na listg czlonk6w
wla6ciwej izby samorz1dt zawodor+ego,(zgodnie z.ustawq,z dria 15'grudnia 2000 r. o
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samorzqdach zawodolvych architekt6rn., in2ynier6w budomrni ctwa oraz urbanist6w (tj. Dz. U.
22016 r. poz. 1725,2p62n. zm.)).'i,t:,'1,,, ...,,, ., :,i,, .,.
Stanowisko okreSlone powyzej -; zosta6 r6urrriez powidrzc,ne obywatelom paristw
czlonkowskich Unii Europejskiej,Kbirftderacji Szwalicirskiej'oraz innych kraj6*
Europejskiego Obszaru Gospodatcz,e[o; zgodnie 2"afi,: r12a ustawy Prawo budowlane orazz
przepisami ustawy z dnia22 grudnrar20l5 r, o.zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabyych w paristwach czlonkows'kich Unii Europejskej (Dz..LJ, 22018 r., pol.2272).

Nadmieniamy, iz stanowisko Archrtekt krajobrazu nie posiada r:prawnieri budowlanych a tym
samym nie posiada zalwiadczenia o wpisie na listg ozlonk6u, wlaSciwej izby samorz4du
zawodowego budownictwa oraz urhanist6w.

OdpowiedZ:
W odpowiedzi na powyZsze pytaria ZamawiajEcy zrntenia tre56 Specyfikacji Istotnych
Warunk6w Zanowienia popr zez 5kirrygowanie warunk6v. udz-t alu w po stgpowaniu.

Punkt 7.2.2.2. otrzvmu i e brzmieniq;

- 't . r \, I i . ' :.lj
olgb -, i.afg$a wymaganych uprawnieri (w
{liczba .r1a (atrym stanowisku) - podstawa

1. Architekt krajobrazu z wykszt4!ce4ien1 wy-7f?ym na kierunku architektura
krajobrazu lub rriwnowa2ne - 1 osoba -,nie dotyc Vy,- l tu1u - podstawa dysponowania."

W wyniku zmiany treSci Spe,:yfikacji Istotnych Warun-k"riw Zamowienia, Zarrawiaj4cy
przedluza termin skladania i otwaroia ofert zgodnre z art.38 ust 6 pzp.

Nowy ter.r"ein qklapanin i qtwtr-c"rn;ofert:
Termin sklaf,,paria ofeTt:, Ilrl0,?0,19. r.,gqdz. I0:00
Termin otwarcia ofert: 11.f0.2019 r. godz. 11:30

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., rS.S.,'i1S.S. otrzymuj4 nowe brzmienie:
pakopyaniu" uniemozliwiaj 4cym odczytanie
Ctpalo.,ryanlg winno byc oznaczone nazw|
adres Zarz:ad Dr6g Miejskich ul. Chmielna

zieleni wzdlai,al. woj_s\a polsk[qgii,,.., ' 
na 

'twi'kgnanie 
uslugi w postaci nasadzef

Nr postgpowania ZDMIUN4!DZPJS4/P,|,.{[7'2|19. Nie +fwiii{d przed dniem 11.10.2019r. dogodz.llSO" ',.'

,,13.1. oferty powinny by6 zlq,,zone.w siEdzibrn.,.k;nayviajEcego w warszawie przy
ul. Chmielnej l2O, Kancelaria, w terminie do,4rgu ld.l0.r019r." do lodziny l0:00.,,
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Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp piezwloaznie
o zam6wieniu w Biuletynie Zanlowieri Ptibli

przy ul. Chmielnej 120,

zmiany treSci
zamieszcza

ogloszenia
informacje

o zmianach na stronie intemetowej.
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,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi
w Warszawie, w sali nr 402 w

W wyniku zmiany tresci Spec;ig11x6;i 'Istotnyih vValtrhkiSw Zamowiema, Z
dokona zmiany treSci ogloszenia o zamc\wieniu zgodnie z ar1. 38 ust. 4a pkt I Pzp.


