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Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w 

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

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako 

wykonawca - co najmniej dwie usługi obejmujące wykonanie wycinki i pielęgnacji drzew 

oraz nasadzeń na terenach miejskich tj. parkach lub skwerach lub cmentarzach komunalnych 

lub drogach publicznych, każda o wartości brutto co najmniej 150 000,00 złotych polskich. i 

przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia powyższego warunku 

wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia 

oraz dokumentów tj. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 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 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy 

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu 

tych osób: Tak  



W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli 

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

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą 

starannością jako wykonawca - co najmniej dwie usługi obejmujące wykonanie wycinki i 

pielęgnacji drzew oraz nasadzeń na terenach miejskich tj. parkach lub skwerach lub 

cmentarzach komunalnych lub drogach publicznych, każda o wartości brutto co najmniej 150 

000,00 złotych polskich. i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia 

powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 

przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj. wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy 

lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; 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 kierownikiem prac do prowadzenia pielęgnacji zieleni: posiadającym 

wykształcenie techniczne ogrodnicze, leśne, lub równoważne lub osobą posiadającą 

specjalistyczne kwalifikacje uprawniające do wykonywania usług będących przedmiotem 

zamówienia, posiadającą minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub 

kierowaniu pracami w zakresie zagospodarowywania terenów zielonych w tym: wycinki 

drzew, nasadzania roślin, kształtowania, pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych. 

Wykonawca dysponuje osobami uprawnionymi do wykonania i kierowania pracami w 

zakresie usuwania i pielęgnacji drzew przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia, w tym min. dwoma osobami (pilarzami), które posiadają 

kwalifikacje pilarza drzew ozdobnych II lub III stopnia i min. 3- letnie doświadczenie w 

zakresie wycinania drzew z parków, skwerów, cmentarzy komunalnych lub dróg publicznych 

Zamawiający dopuszcza osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a także uprawnienia wydane za granicą zgodnie z 

przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Ocena spełnienia powyższego warunku 

wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia 

oraz dokumentów tj. • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami spełnia - nie spełnia Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie 

lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
 


