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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 29.03.2017 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na zagospodarowanie terenu – park przy ul. Dolna Wilda – wykonanie układu komunikacyjnego oraz 

wykonanie prac związanych z uporządkowaniem i pielęgnacją zieleni. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zawierający następujące pytanie: 

Pytanie nr 1: 

W SIWZ pkt. 5.1 3)c znajduje się następująca treść: min. 1 robotę budowlaną polegającą min. 1 polegającą na 

zagospodarowaniu terenu zieleni, która obejmowała w swym zakresie wykonanie prac w drzewostanie i wykonanie o 

wartości min. 450 000 zł wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

Odpowiedź: 

Punkt 5.1.b.3) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

3) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie wykonał: 

a) min. 1 robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu zieleni*, która obejmowała w swym 

zakresie wykonanie prac w drzewostanie o wartości całości roboty budowlanej min. 150 000 zł wraz z 

podatkiem VAT oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone, 

b) min. 1 robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu zieleni*, która obejmowała w swym 

zakresie wykonanie alejek o wartości min. 300 000,00PLN wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzą, że roboty 

te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 

lub  

c) min. 1 robotę budowlaną polegającą min. 1 polegającą na zagospodarowaniu terenu zieleni*, która 

obejmowała w swym zakresie wykonanie prac w drzewostanie i wykonanie alejek o wartości min. 450 000 zł 

wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzą, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

*Pod pojęciem terenu zieleni należy rozumieć: tereny zieleni miejskiej, osiedlowej, otwarte tereny zieleni przyzakładowej, przyszkolnej, 

towarzyszącej urzędom, instytucjom użyteczności publicznej, obiektom sakralnym, sportowym, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, 

składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym, a także parki, zieleńce, ogrody, tereny pokryte roślinnością znajdującą 

się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe. 

 



 

 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyznacza dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach. 

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym wniesienia wadium): 10.04.2017 r. godzina 11:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 10.04.2017 r. godzina 12:00. 

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich punktach). 

 

 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Tomasz Lisiecki -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotował: Adam Szymanowski 


