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Łódź, dnia  27.04.2017 r. 

 

ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pielęgnację i leczenie 

starodrzewia w Parku im. ks. J. Poniatowskiego i na cmentarzach komunalnych 

w Łodzi w 2017 r. 

 

 

Zamawiający – Miasto Łódź, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, w oparciu o art. 38 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi nie stanowią zmiany 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie: 

 

Proszę o wyjaśnienie dotyczące zapisu pkt 5.3.2.2 w SIWZ, czy należy to rozumieć, 

iż Wykonawca musi dysponować dwiema osobami do wykonywania prac, które posiadają: 

1. wykształcenie ogrodnicze  

2. uprawnienia alpinistyczne  

3. uprawnienia do obsługi pilarek.  

Czy może chodzi o dwie zatrudnione osoby przez Wykonawcę, które posiadają referencje  

potwierdzające wykonanie pielęgnacji drzew metodą alpinistyczną co najmniej 100drzew ? 

 

Odpowiedź: 

 

Zapis punktu 5.3.2.2. SIZW określa następujące wymagania Zamawiającego: 

Wykonawca  winien dysponować 2 osobami spełniającymi warunki określone w art. 37 B  

ustęp 3  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U z 2014 r. poz1446 oraz 2015 r. poz. 397,774,1505) oraz które wykonały należycie 

pielęgnację co najmniej 100 drzew metodą alpinistyczną, co Wykonawca poświadcza 

w swoim oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 8.4.1. SIZW.  

Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż Wykonawca zgodnie z uwagą w punkcie 18.3. 
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tiret trzeci winien w oświadczeniu w punkcie 2.9. Formularza ofertowego wskazać osoby 

(ponad minimum niezbędne do wykazania spełniania warunku) legitymujące się 

wymaganym doświadczeniem - osoby te będą podlegały ocenie w kryterium „Zespół 

pilarzy”.  

Ponadto Zamawiający zgodnie z punktem 8.4.1. SIWZ w zakresie części 2, wezwie 

Wykonawcę którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia wykazu 

osób potwierdzającego spełnianie warunku. Zamawiający w punkcie 5.3.2.2. zastrzegł, że 

nie dopuszcza aby tą samą osobę wskazać na potwierdzenie spełniania warunku udziału 

w postępowaniu oraz jako podlegającą ocenie w kryterium „Zespół pilarzy”. Oznacza to że 

Wykonawca aby otrzymać punkty w kryterium oceny ofert „Zespół pilarzy” winien 

dysponować co najmniej 3 takimi osobami (2 osoby na potwierdzenie spełniania 

warunku i co najmniej jedna osoba podlegająca ocenie w kryterium)   

 

Zamawiający informuje, iż nie przesuwa terminu składania ofert. 

 

 

Zastępca Dyrektora  

Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi 

ds. Finansowych i Administracyjnych 

 
/podpis nieczytelny/ 

 

Milena Olczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którym Zamawiający przekazał SIWZ 

Zamieszczono:  

- strona internetowa http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne/281-2017-4-starodrzew.html  

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne/281-2017-4-starodrzew.html

