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I. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy: Przetargu nieograniczonego – „Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowoparkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania
zadane przez Wykonawcę.
Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
Treść pytań:
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej, zawarty w rozdz. 5. pkt. 5.1 c) – wykazanie „co najmniej jednej
roboty obejmującej swoim zakresem ścinkę drzew o wartości co najmniej 50 000 zł brutto”,
jeżeli Wykonawca wykaże, że robota budowlana, którą realizował obejmowała swoim
zakresem, zgodnie z kosztorysem, następujące pozycje: wycinka pojedynczych drzew –
wynagrodzenie brutto: 8 640,00zł, usunięcie samosiejek wraz z odsłonięciem głównych osi
widokowych – wynagrodzenie brutto: 51 840,00zł, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew –
wynagrodzenie brutto: 48 600,00zł.,
lub jeżeli Wykonawca wykonywał usługi wycinki drzew dla nadleśnictw, operatorów
elektroenergetycznych lub PKP o wartości większej niż 50.000,00zł.,
lub jeżeli Wykonawca zrealizował w charakterze podwykonawcy roboty będące częścią
kontraktu na wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi ekspresowej.
Odpowiedź:
Zamawiający przez ścinkę drzew rozumie obalanie drzew. W przykładzie opisanym przez
Wykonawcę, zgodnie z kosztorysem do ścinki drzew należy zaliczyć wycinkę pojedynczych
drzew – 8 640,00 zł brutto, do ścinki nie zalicza się usunięcia samosiejek…, natomiast jeśli pozycja
cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew polegała na obalaniu drzew, wówczas Zamawiający ją
zaliczy jako spełniającą wymagania, ale w sytuacji, gdy ta pozycja polegała na podkrzesaniu

konarów i formowaniu koron, wówczas nie będzie zaliczona jako spełniająca wymagania
postawione przez Zamawiającego.
W warunku postawionym przez Zamawiającego nie jest wskazane na rzecz jakich podmiotów
roboty winny być świadczone. W związku z powyższym usługi wycinki drzew dla
nadleśnictw, operatorów elektroenergetycznych lub PKP o wartości większej niż 50 000,00 zł
brutto będą uznane jako spełniające wymagania postawione przez Zamawiającego, z
zastrzeżeniem, że co najmniej jedna z tych robót była o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
Wykonawca może wykazać zrealizowanie robót będących częścią kontraktu na wykonanie
robót budowlanych, np. związanych z budową drogi ekspresowej, jeśli w ramach tej
inwestycji jego firma wykonywała ścinkę drzew na wartość co najmniej 50 000 zł brutto,
nieistotne jest czy w tym kontrakcie był Wykonawcą, czy też Podwykonawcą. Pamiętać
należy, aby na tę okoliczność przedstawić dokumenty potwierdzające ten fakt, zgodnie z
zapisami SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że oprócz roboty obejmującej swoim zakresem ścinkę
drzew o wartości co najmniej 50 000 zł brutto, winien również wykazać doświadczenie w
zakresie budowy alejek z nawierzchni mineralnej o wartości co najmniej 100 000 zł brutto.
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