
 

 

Znak sprawy: 118/WZP/2022                                       Warszawa, 5 kwietnia 2022 r.  

(wg rejestru zamówień)       

 

                                                                 Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu nr 118/WZP/2022 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie 

stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych1  

pn. Zakup i montaż 8 szt. latarń solarnych typu LED u podstawy wału 

przeciwpowodziowego rz. Wisły od strony odpowietrznej, w rejonie 

wejść/wjazdów wałowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy 

Białołęka m.st. Warszawy. 

 

KOMUNIKAT NR 1 

 

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji zapisów pkt 2 ppkt 2.1 i 2.2  

w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

Punkt 2 ppkt 2.1 Specyfikacja techniczna głowicy otrzymuje brzmienie: 

− panel słoneczny zintegrowany z korpusem głowicy, 

− strumień świetlny od 3000 do 6000Im, 

− głowica wyposażona w diody LED o wydajności nie mniejszej niż 160 Im/W, 

− barwa neutralna od 3300 – 4500 K, 

− czujnik zmierzchu, 

− czujni ruchu, 

− możliwość włączenia trybu świecenia zmniejszonej mocy LED, a po wykryciu 

ruchu – 100% LED, 

− klasa szczelności IP65, 

− wytrzymałość mechaniczna IK10, 

 
1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r.,  

   poz. 2019 z późn. zm.), 



 

 

− metalowe komponenty urządzenia powinny być pomalowane na kolor RAL-

7016 (z wyjątkiem aluminiowych anodowanych na barwę CI-65) lub zbliżony, 

− bateria wspierająca ciągłe oświetlanie min. 7 dni, 

− żywotność akumulatora min. 2000 cykli. 

Punkt 2 ppkt 2.2 Specyfikacja techniczna słupa otrzymuje brzmienie: 

− wysokość 4 m, 

− słupy wykonane w technologii gładkich, niewidocznych szwów w formie 

stożkowej o przekroju okrągłym, 

− słupy aluminiowe anodowane w kolorze CI-65, 

− do wysokości 1,8 m powierzchnia pokryta powłoką ,,antyplakat”. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji zapisów pkt 9 ppkt 1 i 2 

Zapytania Ofertowego pn. Termin i miejsce złożenia oferty. 

 

 Punkt 9. Termin i miejsce złożenia oferty otrzymuje brzmienie: 

1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres kontakt@zzw.waw.pl w terminie 

do 15 kwietnia 2022 r. g. 10.00 oraz w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby 

właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy. 

2) Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez 

Zamawiającego. 

 

Niniejsze zmiany treści Zapytania Ofertowego stanowią integralną część 

zapytania. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania 

ofert. 

        Kamila Nowocin 

Zastępca Dyrektora  

ds. Utrzymania Terenów Zieleni 

/podpisane elektronicznie/ 
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