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Wykonawcy, s  trona internetowa  

Zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:

Działając  na podstawie  art.  38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  -  Prawo 
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2010,  nr  113,  poz.  759)  –  dalej  zwanej 
ustawą pzp, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.  Zamawiający niniejszym 
udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie numer 1

Jako  firma zamierzająca  wziąć  udział  w  ww  przetargu  zwracamy  się  z  prośbą  o 
wyjaśnienie zapisów SIWZ – pkt..VII –opis warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

Czy  Zamawiający  wymaga  wykazania  się  wykonaniem  jednego  opracowania 
(projektu)  zagospodarowania  parku  zawierającego  wszystkie  wymienione  elementy,  m.in. 
dwa place zabaw, instalację oświetleniową i wodno-kanalizacyjną? Czy warunek zostanie 
uznany za spełniony poprzez wykazanie wykonania wszystkich wskazanych elementów w 
kilku różnych projektach, np.: park o pow. 1 ha osobno, dwa place zabaw osobno, projekty 
zagospodarowania terenów parkowych zawierające instalacje elektryczne – oświetleniowe i 
wodno-kanalizacyjne jako osobne projekty?

Dodatkowo prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje:

• aktualną mapą do celów projektowych obszaru objętego opracowaniem?

• aktualnymi warunkami przyłączenia mediów, których przyłącza przewidzianych do 
budowy lub przebudowy?

Odpowiedź 
ad spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający zmienia treść SIWZ:
1.  W ust.  VII.3.  SIWZ warunek dotyczący wiedzy i  doświadczenia  przyjmuje 
postać:
Posiadanie wiedzy i doświadczenia - warunek szczegółowy zamawiającego:
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca opracował co najmniej:



1) jeden projekt zagospodarowania parku o powierzchni minimum 1ha w zakresie 
układu dróg i placów, elementów wyposażenia oraz małej architektury, oświetlenia i 
instalacji elektrycznych,
2) dwa projekty placów zabaw,
3) jeden projekt instalacji wod-kan,
4) jeden projekt kompozycji roślinnych.
Warunki wymienione w punktach: 1), 2), 3), 4) mogą być spełnione łącznie w jednym 
projekcie lub rozdzielnie.

2. W ust IX.10.5). oraz ust. XIV. 1. i 2.
datę „30.06.2011 r.” zmienia się na „01.07.2011 r.”
(Ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert na 01 lipca 2011 r.)

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  w  ogłoszeniu  nr  167272-2011 z  dnia 
21.06.2011 r.  dokonał  zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu  nr  161604-2011  z  dnia 
16.06.2011 r.

ad prośby o informację czy Zamawiający dysponuje:
– aktualną  mapą  do  celów  projektowych  obszaru  objętego  opracowaniem  :  patrz 

załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy §4. pkt 7
– aktualnymi warunkami przyłączenia mediów,  których przyłącza przewidziane są do 

budowy lub przebudowy: patrz załącznik nr 5 do SIWZ, wzór umowy §4. pkt 10

Z poważaniem
Bogdan Ciemiecki

(-)
Przewodniczący komisji przetargowej


