Warszawa, 20 kwietnia 2022 r.
Znak sprawy: ZZW-DRW.6011.1.3.2022.MWA
KOMUNIKAT NR 1
Dotyczy: postępowania nr 123/WZP/2022 na wykonanie Konserwacji ujęcia wód podziemnych
z utworów oligoceńskich oraz ogólnodostępnych punktów czerpalnych - wykonywanie
prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, porządkowych oraz napraw niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych.

Zamawiający informuje, iż dokonał zmian zapisów w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia
zawartych w pkt 6 ppkt 4) Wymagania względem Wykonawcy oraz treści Zapytania ofertowego
w części dotyczącej pkt 8 Termin i miejsce złożenia oferty.
Zapis pkt 6 ppkt 4) Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje brzmienie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
4) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, w okresie ostatnich
czterech lat przed upływem terminu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na konserwacji i eksploatacji
SUW i OPC. Łączna wartość usług nie może być mniejsza niż 180 000 zł brutto. W przypadku
świadczenia usług wieloletnich Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę
mniejszą ilością usług, pod warunkiem że łączna kwota wykonanych prac nie będzie
mniejsza niż 180 000 zł.
Zapis pkt 3 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:
3. Wymagania względem Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 4 (czterech) lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali przynajmniej trzy usługi o charakterze podobnym do zakresu
wskazanego w OPZ.
W pkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia określone zostały wymagania względem wykonawcy prac.

Zapis pkt 8 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:
8. Termin i miejsce złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do 28.04.2022 r. drogą elektroniczną na adres:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa, e-mai. kontakt@zzw.waw.pl
do wiadomości: mwasilewska@zzw.waw.pl Jeżeli oferta złożona drogą elektronicznie nie
została podpisana podpisem kwalifikowanym, oryginał oferty, podpisaną przez osoby
uprawnione do reprezentowania jednostki przedłożyć należy w dniu podpisania umowy.
2) Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.”

Zmiany wprowadzone treścią niniejszego Komunikatu odnoszące się do zapisów Zapytania
Ofertowego i Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią integralną część Zapytania. Wykonawcy
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania oferty.
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