
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.26.2020.PP

Zarząd Dróg Miejskich
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych

na terenie miasta Gliwice w latach 2021-2022

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachKrajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.26.2020Adres
pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo:
PolskaOsoba do kontaktów: Paweł PendziałekE-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu Tel.: +48
3 2 3 0 0 8 6 3 5 F a k s :  + 4 8  3 2 3 0 0 8 6 9 9 A d r e s y  i n t e r n e t o w e : G ł ó w n y  a d r e s :
https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie
miasta Gliwice w latach 2021-2022
Numer referencyjny: ZDM.26.26.2020.PP
II.1.2)
Główny kod CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Zadanie nr 1 – Drzewa - Rejon zachodni – dzielnice: Czechowice, Łabędy, Brzezinka, Stare Gliwice, Wojska
Polskiego, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Sikornik, Kopernik (na zachód od ul. Toszeckiej),
Szobiszowice (na zachód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na zachód os ul. Bohaterów
Getta, Dworcowej, Jana Pawła II). Ponadto w zakres zadania wchodzi zieleń wysoka po obu stronach ulic:
Toszeckiej, Bohaterów Getta, Dworcowej, Jana Pawła II i Rybnickiej (do węzła z autostradą A4).
Zadanie nr 2 – Drzewa - Rejon wschodni – dzielnice: Obrońców Pokoju, Żerniki, Zatorze, Baildona,
Politechnika, Sośnica, Ligota Zabrska, Trynek, Bojków, Kopernika (na wschód od ul. Toszeckiej),
Szobiszowice (na wschód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na wschód os ul. Bohaterów
Getta, Dworcowej, Jana Pawła II).
Zadanie nr 3 – Krzewy – obszar całego miasta.
Szczegóły w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Zał Nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zdmg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-129600
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 194-469526
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/10/2020
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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe: Osoby
zdolne do wykonania zamówienia:
Zamiast:
dla zadania nr 1 i 2:
1) kierownik zadania – 1 osoba
— doświadczenie – 5-letni staż pracy w zakresie wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzew,
— wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub architektury krajobrazu.
Dla zadania nr 1 – wymagane jest spełnienie wymogów określonych w w art. 37b ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282 z późn. zm.);
2) brygadzista – 1 osoba
— wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub konserwacji terenów zielonych lub
ukończony kurs III stopnia w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych lub równoważny.
Dla zadania nr 1 – wymagane jest spełnienie wymogów określonych w w art. 37b ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282 z późn. zm.)
3) Minimum 6 pracowników, posiadających kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
w tym:
a) dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym;
b) dwóch pilarzy III stopnia z umiejętnościami prowadzenia robót alpinistycznych;
c) dwóch pilarzy II stopnia.
Dla zadania nr 3:
1) kierownik zadania – 1 osoba
— doświadczenie – 5-letni staż pracy w zakresie wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzew,
— wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub architektury krajobrazu;
2) brygadzista – 1 osoba
— wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub konserwacji terenów zielonych lub
ukończony kurs III stopnia w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych lub równoważny;
3) minimum 3 pracowników (oprócz personelu kierowniczego) posiadających kwalifikacje i uprawnienia
niezbędne do wykonywania zamówienia.
Powinno być:

Dla Zadania Nr 1 i 2:
1) Kierownik zadania - 1 osoba
- doświadczenie - 5 letni staż pracy w zakresie wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzew,
- wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym, architektury krajobrazu lub leśnym,
Dla zadania nr 1 - wymagane jest spełnienie wymogów określonych w art. 37b Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 z późn. zm.)
2) Brygadzista - 1 osoba
- wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym, konserwacji terenów zielonych, architektury
krajobrazu lub leśnym lub ukończony kurs III stopnia w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych lub
równoważny.
Dla zadania nr 1 - wymagane jest spełnienie wymogów określonych w art. 37b Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 poz. 282 z późn. zm.)
3) Minimum 6 pracowników, posiadających kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
w tym:
a) dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,
b) dwóch pilarzy III stopnia z umiejętnościami prowadzenia robót alpinistycznych,
c) dwóch pilarzy II stopnia.
Dla Zadania Nr 3:
1) Kierownik zadania - 1 osoba
- doświadczenie - 5 letni staż pracy w zakresie wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzew,
- wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym, architektury krajobrazu lub leśnym,
2) Brygadzista - 1 osoba
- wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym, konserwacji terenów zielonych, architektury
krajobrazu lub leśnym, lub ukończony kurs III stopnia w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych lub



równoważny,
3) Minimum 3 pracowników (oprócz personelu kierowniczego) posiadających kwalifikacje i uprawnienia
niezbędne do wykonywania zamówienia."
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału
Zamiast:
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 13:00

Główny Specjalista

29-10-2020 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

29-10-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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