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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 01.03.2017 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na rewitalizację parku Górczyńskiego w Poznaniu. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, informuje, że wpłynął wniosek zawierający następujące pytanie do 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 

 

Pytanie nr 1: 

1. Czy w zakresie zadania do wykonania jest jak w opisie projektu: 

• zegar słoneczny na postumencie 

• słupy oświetleniowe wraz z oprawami  

• wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej 

Prosimy o podanie ilości ww. elementów. 

Odpowiedź: 

Zegar słoneczny, słupy oświetleniowe  zostaną wykonane w ramach odrębnego zadania – nie jest w zakresie 

przedmiotu zamówienia. 

Należy zakupić i zamontować urządzenia siłowni wykazane w przedmiarze robót – mała architektura 

poz.43,44,46 

 

Pytanie nr 2: 

2.  Nasadzenia Symphoricarpos albus nie jest zaznaczone na projekcie zieleni. Proszę o wskazanie miejsca. 

Odpowiedź: 

Nasadzenia Symphoricarpos albus należy wykonać jako uzupełnienie istniejących skupin – przewidywane 

miejsce wzdłuż północnego opłotowania (zaznaczone w projekcie jako krzewy istniejące do uzupełnienia). 

 

Pytanie nr 3: 

Czy inwestor uzyskał decyzję na wycinkę? Jeśli tak prosimy o wgląd do decyzji. 

Odpowiedź: 

Nie, wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego i oczekujemy na decyzję zezwalającą na wycięcie 

drzew, które wymagają decyzji. 

 

 

 



 

 

Pytanie nr 4: 

Jaki jest  zakres prac pielęgnacyjnych w koronach drzew. 

Odpowiedź: 

Zakres prac opisany został w dokumencie  „Spis roślin do pielęgnacji i wycinki_Park Górczyński” pkt. 3 – 

należy usunąć posusz w koronie, wykonać skrajnię nad ciągami komunikacyjnymi oraz wykonać wiązania 

elastyczne. 

 

Pytanie nr 5: 

5. Czy stalowe elementy małej Architektury ( ławki, stojaki na rowery) można wykonać bez wygięć (łączenie 

pod kątem prostym) – inaczej niż na zdjęciu w projekcie. 

Odpowiedź: 

Elementy małej architektury należy wykonać jak w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie śmietnika równoważnego z zawartym w projekcie  - 

zawierającego podobne elementy stalowe w innych proporcjach np : element z blachy ocynkowanej 

stalowej na drzwiczkach oraz czy śruby można wymienić na mniejsze w kolorze czarnym? 

Odpowiedź: 

Elementy małej architektury należy wykonać jak w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem proporcji 

wskazanych w dokumentacji. Dopuszcza się wymianę śrub na mniejsze w kolorze czarnym.  

 

 

 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  
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