
 

 

Znak sprawy: 10/TP/2022               Warszawa, dnia 08.03.2022 r. 
 

 
 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 10/TP/2022 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant 2), pn.: Kompleksowa realizacja projektu edukacji przyrodniczej "W koronach miasta". 
 

 
 

KOMUNIKAT NR 1 
 
 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym informuję o zmianie treści SWZ: 

 Rozdział XVIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 
SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt. 2.8 i otrzymuje brzmienie: 

XVIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIA JĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

2.8. W kryterium „Doświadczenie ekspertów” (DE), Wykonawca otrzyma dodatkowe 
punkty za doświadczenie osób wyznaczonych do pełnienia funkcji ekspertów z 
dziedziny ekologii lub dendrologii lub ochrony środowiska lub pokrewnych, 
sprawujących nadzór nad poprawnością i merytoryczną wartością działań 
edukacyjnych oraz za informacje związane z projektem w materiałach prasowych 
i promocyjnych, posiadające doświadczenie, przy realizacji projektu 
odpowiadającego swoim zakresem przedmiotowi zamówienia (wymaganej 
w Rozdziale VIII pkt 1.4.2 lit b) SWZ) w przedmiocie realizacji projektów 
odpowiadającego swoim zakresem przedmiotowi zamówienia: 

 0 punktów za realizację jednego projektu; 
 1 punkt za realizację dwóch projektów; 
 2 punkty za realizację trzech projektów; 
 3 punkty za realizację czterech projektów. 

Każdemu z ekspertów będą przyznawane oddzielnie punkty. Każdy z ekspertów 
może otrzymać maksymalnie 3 punkty. Punkty przyznane poszczególnym 
ekspertom zostaną zsumowane. Maksymalnie w kryterium Wykonawca może 
otrzymać 6 punktów. 



 Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje brzmienie: 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.04.2022 r. 

 Rozdział XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 
i otrzymują brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 15.03.2022 r., do godziny 11:30. 
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie 

Zamawiającego – ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 35, w dniu 15.03.2022 r., 
o godzinie 12:00. 

SWZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
 SWZ zmiana 08.03.2022. 
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