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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 13.08.2018 r. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na pielęgnacja drzew na wybranych obiektach w ramach: „programu 

ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w 

aglomeracji poznańskiej” przy drzewach na Alei Niepodległości, przy pomniku Armii Poznań, w 

parku Maltańskim, parku Podworskim i parku Cytadela – zadanie A i „rewaloryzacji parku 

Sołackiego wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983 

r.” – zadanie B. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w następujący sposób: 

 

Punkt 6..2.2 otrzymuje brzmienie: 

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5. 

Dowodami, o których mowa powyżej, są: 

o referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu); 

o oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a); 

 

 

 



 

 

Punkt 10.14 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie 

zamawiającego tj. w Zarządzie Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, w sekretariacie 

oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: 

 

        nazwa i adres wykonawcy 

Zarząd Zieleni Miejskiej 

60-194 Poznań 

ul. Strzegomska 3 

 

„Oferta na pielęgnacje drzew” 

opatrzyć klauzulą „nie otwierać przed 16.08.2018 r. godzina 1200” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Tomasz Lisiecki -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotował: Adam Szymanowski 


