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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gorczański Park Narodowy
Poręba Wielka 590
Poręba Wielka
34-735 Niedźwiedź
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Książek
Tel.:  +48 183317207
E-mail: arta.ksiazek@gorcepn.pl 
Faks:  +48 183317207
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gorcepn.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie zadania pn. Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego hrabiów Wodzickich w Porębie
Wielkiej w zakresie ukształtowania kompozycji i doboru gatunków w jego części dotyczącej tzw. Ogrodu go
Numer referencyjny: ZP-271-2/18

II.1.2) Główny kod CPV
77300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego
hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej w zakresie ukształtowania kompozycji i doboru gatunków w jego
części dotyczącej tzw. Ogrodu gorczańskiego” w związku z realizacją projektu pn. ,,Ochrona i przywracanie
różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej'',
finansowanego ze środków NFOŚiGW oraz własnych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0022m8n
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-018551
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 025-053856
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 02/02/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Zamiast:
arta.ksiazek@gorcepn.pl 
Powinno być:
gpn@gorcepn.pl 
Numer sekcji: II.1.5
Zamiast:
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 109 108.00 PLN
Powinno być:
szacunkowa całkowita wartość
wartość bez VAT: 1 009 108.00 PLN
Numer sekcji: II.2.6
Zamiast:
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 109 108.00 PLN
Powinno być:
szacunkowa całkowita wartość
wartość bez VAT: 1 009 108.00 PLN
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
i. w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
(a) minimum dwa zamówienia, polegające na wykonaniu i/lub zagospodarowaniu terenów
zieleni/parków/ zieleńców/ ogrodów/terenów rekreacyjnych o wartości łącznej zamówień co
najmniej 200 000,00 brutto, w tym minimum jedno polegające na wykonaniu nasadzeń drzew,
krzewów i roślin zielonych na powierzchni min. 2 ha w ramach jednego zamówienia.
Uwaga: pod pojęciem "zamówienia" zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy
wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane
zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku
do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu.
ii. dysponuje lub będzie dysponował:
(a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Zespołu - posiadającą
doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu oraz kierowanie procesem przygotowania i
realizacji co najmniej dwóch projektów/zamówień dotyczących projektowania i
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wykonawstwa ogrodów;
(b) co najmniej dwoma osobami pełniącymi funkcję Specjalisty ds. zieleni posiadającymi
wykształcenie ogrodnicze lub rolnicze i minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie zakładania i/ lub pielęgnacji i/lub utrzymania terenów zieleni/parków/ zieleńców/
ogrodów/terenów rekreacyjnych.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
i. w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
(a) minimum dwa zamówienia, polegające na wykonaniu i/lub zagospodarowaniu terenów
zieleni/parków/ zieleńców/ ogrodów/terenów rekreacyjnych o wartości łącznej zamówień co
najmniej 200 000,00 brutto, w tym minimum jedno polegające na wykonaniu nasadzeń drzew,
krzewów i roślin zielonych na powierzchni min. 1 ha w ramach jednego zamówienia.
Uwaga: pod pojęciem "zamówienia" zamawiający rozumie umowę. W przypadku gdy
wartość wykazywanych zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane
zostanie przeliczenie tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku
do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich NBP z dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu.
ii. dysponuje lub będzie dysponował:
(a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Zespołu - posiadającą
doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu oraz kierowanie procesem przygotowania i
realizacji co najmniej dwóch projektów/zamówień dotyczących projektowania i
wykonawstwa ogrodów;
(b) co najmniej dwoma osobami pełniącymi funkcję Specjalisty ds. zieleni posiadającymi
wykształcenie ogrodnicze lub rolnicze i minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie zakładania i/ lub pielęgnacji i/lub utrzymania terenów zieleni/parków/ zieleńców/
ogrodów/terenów rekreacyjnych.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


