
 

 

Znak sprawy: 23/PN/2022               Warszawa, dnia 14.03.2022 r. 
 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 23/PN/2022 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury 
w pasach drogowych (2022 r.). 
 

 
KOMUNIKAT NR 1 

 

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
przekazuję informację o zmianie treści SWZ: 

 zmianie ulega Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 4.1 i otrzymuje 
brzmienie: 

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
4.1. Nazwy jakie Zamawiający nadał poszczególnym częściom zamówienia: 
Cześć 1 - Część 1 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Śródmieście; 
Cześć 2 - Część 2 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Bielany;  
Cześć 3 - Część 2.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Żoliborz; 
Cześć 4 - Część 3 -Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Bemowo;  
Cześć 5 - Część 3.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Wola; 
Cześć 6 - Część 4 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Mokotów górny; 
Cześć 7 - Część 4.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Mokotów dolny; 
Cześć 8 - Część 5 - Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 



i powiatowych na terenie dzielnic Ochota, Ursus, Włochy; 
Cześć 9 - Część 6 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Ursynów; 
Cześć 10 - Część 6.A - Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Wilanów; 
Cześć 11 - Część 7 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Białołęka; 
Cześć 12 - Część 8 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Praga-Północ; 
Cześć 13 - Część 8.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Targówek; 
Cześć 14 - Część 9 – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnicy Praga-Południe; 
Cześć 15 - Część 9.A – Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacji małej 
architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych na terenie dzielnic Rembertów, Wawer, Wesoła. 

 zmianie ulega Rozdział XVIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE 
SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 
TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT pkt. 2 i otrzymuje brzmienie: 

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

2. Punkty w kryterium „Cena” (C) zostaną przyznane według następującego wzoru: 

najniższa zaoferowana cena brutto 
C =   ---------------------------------------------------------  x 100 pkt 

cena brutto badanej oferty 

 zmianie ulega Rozdział XX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 1 i otrzymuje 
brzmienie: 

XX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
1. Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, 

przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 
Część 1 – 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych); 
Część 2 – 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych); 
Część 2.A – 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych); 
Część 3 – 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych); 
Część 3.A – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych); 
Część 4 – 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych); 
Część 4.A – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); 
Część 5 – 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych); 
Część 6 – 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych); 
Część 6.A – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); 



Część 7 – 21 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych); 
Część 8 – 15 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych); 
Część 8.A – 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych; 
Część 9 – 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych); 
Część 9.A – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 
są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 SWZ zmiana 14.03.2022 
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