
 

 

Znak sprawy: 301/WZP/2022                                                   Warszawa, 14 listopada 2022 r.  

(wg rejestru zamówień)       

 

                                                                              Wykonawcy uczestniczący  

                                                                                             w postępowaniu nr 301/WZP/2022 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych1 pn. „Wykonanie inwentaryzacji 

dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki drzew na wybranych 

terenach położonych w rejonie kanałów i zbiorników wodnych”. 

 

KOMUNIKAT NR 1 

 

1. Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem adekwatnym  

do charakteru i warunków wykonania zamówienia i udokumentował to przez załączenie 

referencji i innych poświadczeń, potwierdzających, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na inwentaryzacji drzew każda 

obejmująca teren o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 ha”. Czy Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich lat wykonał dwie lub więcej usług 

o podobnym charakterze, gdzie sumując każdą usługę osiągnie się powierzchnię 5 ha, czy 

też każda z usług ma obejmować powierzchnię minimum 5 ha? Zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia w ramach zadania należy wykonać inwentaryzacji dla 8 lokalizacji, 

gdzie każda z nich ma powierzchnię mniejszą niż 5 ha, dlatego też jeśli Zamawiający 

wymaga, aby każda z przedstawionych usług miała powierzchnię minimum 5 ha wnosimy 

o zmianę tegoż warunku, aby łącznie przedstawione usługi miały powierzchnię 5 ha.”  

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do przesłanego pytania Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów 

w treści Zapytania ofertowego.  

Zapis pkt 3 ppkt 2 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem adekwatnym 

do charakteru i warunków wykonania zamówienia i udokumentował to przez załączenie 

referencji i innych poświadczeń, potwierdzających, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

 
1 ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710) 



 

 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na inwentaryzacji drzew 

obejmujące teren o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 ha;” 

2. Ze względu na wprowadzoną ww. zmianę, Zamawiający wydłuża termin przewidziany na 

złożenie ofert.  

Zapis pkt 8 ppkt 1 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

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

do 17.11.2022 r. oraz w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe 

do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania umowy.”  

Niniejsze wyjaśnienia treści Opisu Przedmiotu Zamówienia 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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