
 

 

Znak sprawy: 61/PN/2022               Warszawa, dnia 18.07.2022 r. 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 61/PN/2022 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: Dostawa, posadzenie i pielęgnację drzew w okresie rękojmi na terenie 

parków oraz wzdłuż kanałów i stawów pozostających w administrowaniu Zarządu Zieleni 

m.st. Warszawy. 

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, 

zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje informację o zmianie treści SWZ: 

• zmianie ulega Rozdział VIII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 1.4.2 i otrzymuje brzmienie: 

1.4.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału 

osobowego, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą 

funkcję kierownika robót przeznaczoną do nadzoru i kierowania 

wykonywanymi pracami, posiadającą: 

− wyższe wykształcenie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu 

lub leśnictwo oraz 3 letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej 

lub 

− wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczy lub architektura krajobrazu 

lub leśnictwo oraz 5 letnie doświadczenie w pielęgnacji zieleni miejskiej 

Na każdą część zamówienia Wykonawca musi wykazać inną osobę 

do nadzoru prac zgodnie z opisanymi powyżej wymaganiami. 

Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, 

dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców 

występujących wspólnie. 

• zmianie ulega Rozdział XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1 i otrzymuje 

brzmienie: 

XV TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 13.11.2022 r. 



• zmianie ulega Rozdział XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT pkt. 1 oraz 2 i otrzymuje brzmienie: 

XVI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP 

do dnia 16.08.2022 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. 16, w dniu 16.08.2022 r., 

o godzinie 12:00. 

Niniejsze zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani 

są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 

Załączniki: 

− SWZ zmiana 18.07.2022 
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