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Data: 03/09/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Strzegomska  3, 60-

194  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 860 85 00, e-mail zzmzp@zzmpoznan.pl, 

faks 61 860 85 12. 

Adres strony internetowej (url): zzmpoznan.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca 

spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że: a) dysponuje min. 1 

osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do projektowania 

w specjalności architektura lub architektura krajobrazu lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia w tej specjalności, która wykonała co najmniej 3 kompletne dokumentacje projektowe 

terenów zieleni, w tym co najmniej 1 parku oraz posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w 

projektowaniu terenów zieleni*, b) dysponuje min. 1 osobą, która będzie wykonywała program prac 

konserwatorskich. Wskazana osoba musi w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co 

najmniej 3 usługi, z których każda polegała na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej 

terenów zieleni*, w tym co najmniej 1 parku lub dwóch skwerów lub zieleńców, o wartości każdej z 

usług równej co najmniej 50 000,00 zł wraz z podatkiem VAT za dokumentację projektową i dwóch 

pozostałych dopuszcza się z wykonawstwem oraz potwierdzą, że usługi te zostały wykonane 

należycie. 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że: a) 

dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia 

do projektowania w specjalności architektura lub architektura krajobrazu lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia w tej specjalności, która wykonała co najmniej 3 kompletne dokumentacje 

projektowe terenów zieleni, w tym co najmniej 1 parku oraz posiada co najmniej 5 letnie 

doświadczenie w projektowaniu terenów zieleni, b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 

co najmniej 3 usługi, z których każda polegała na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej 

terenów zieleni*, w tym co najmniej 1 parku lub dwóch skwerów lub zieleńców, o wartości każdej z 

usług równej co najmniej 50 000,00 zł wraz z podatkiem VAT za dokumentację projektową i dwóch 

pozostałych dopuszcza się z wykonawstwem oraz potwierdzą, że usługi te zostały wykonane 

należycie. *Pod pojęciem terenu zieleni należy rozumieć: tereny zieleni miejskiej, osiedlowej, 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. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-09-12, godzina: 11:45, 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-09-13, godzina: 11:45, 


