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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 07.02.2018 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na budowę parku Naramowickiego na osiedlu Łokietka za pawilonem Netto 

w Poznaniu. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zawierające następujące pytania: 

 
Wniosek nr 1: 

Pytanie nr 1. 

Jakie są parametry drzew liściastych? Czy drzewa mają mieć parametry:"Pa 250/18-20 – forma pienna 

drzewa o wysokości pnia 250 cm i obwodzie od 18 do 20 cm", czy też  "powyżej 10 lat o obwodzie pnia 16-

18 cm i formę "pienną i koronę ukształtowaną na wysokości około 200 – 220 cm"? 

Odpowiedź: 

1) Powyżej 10 lat o obwodzie pnia 16-18 cm i formę "pienną i koronę ukształtowaną na wysokości około 

200 – 220 cm 

 

Pytanie nr 2. 

Proszę o doprecyzowanie parametrów drzew iglastych, czy mają mieć wysokość min. 300cm i 60 cm 

średnicy, czy "B; Pa, 16-18 cm x2"? 

Odpowiedź: 

Parametry drzew iglastych należy przyjąć do wyceny i wykonania: B; Pa, 16-18 cm x2" 

Pytanie nr 3. 

Proszę wyjaśnić, co zrobić po sezonie wegetacyjnym z posadzonymi roślinami jednorocznymi (dalia, 

chryzantema wielkokwiatowa). Czy mają one zostać usunięte, czy np. karpy dalii mają zostać wykopane pod 

koniec września i przechowane do kolejnego sezonu wegetacyjnego? 

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy przyjąć: wykopane pod koniec września i przechowane do kolejnego sezonu 

wegetacyjnego. 

 

 



 

 

Pytanie nr 4. 

Proszę o informację, w której pozycji  kosztorysu uwzględnić trzyletnią pielęgnację krzewów i bylin oraz 

trawników. 

Odpowiedź: 

W przedmiarze robót jest ujęta pielęgnacja drzew - poz. 43.d.1.4 

 

 

Pytanie nr 5. 

Czy na łące kwietnej ma zostać wyłożona agrowłóknina skoro rośliny mają się same obsiewać (włóknina 

uniemożliwi siewkom na wytworzenie prawidłowo wykształconych korzeni i przyrastanie kęp roślin 

cebulowych). 

Odpowiedź: 

W kosztorysie ujęta geowłóknina i kora na rabacie kwiatowej, w projekcie nie występuje łąka kwietna tylko 

rabata kwiatowa z sadzonej a nie z siewu. 

 

Pytanie nr 6. 

Proszę wyjaśnić co to jest tzw. "mgławica w żwirze"? Które gatunki mają zostać obsypane żwirem? 

Odpowiedź: 

Mgławica w żwirze nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

Wniosek nr 2: 

 

Pytanie nr 7. 

W przetargu ma zamiar wystartować konsorcjum złożone z dwóch firm. Pierwsza z firm, w ubiegłym roku, 

wykonała roboty budowlane w kwotach wymaganych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu ( budowa 

ulicy Cedrowej w Dopiewie, budowa ulicy Pogodnej w Dopiewie) natomiast druga z firm wykonuje prace 

ogrodnicze.  

Czy przedstawienie referencji za wybudowanie ww. dróg jest wystarczające i oferta nie zostanie odrzucona? 

Odpowiedź: 

W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej warunek zostanie spełniony, jeżeli 

jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek 

samodzielnie - pkt. 5.2.d) SIWZ. 

 

Wniosek nr 3: 

Pytanie nr 8. 

Układ ścieżek pieszych 

I. Ścieżka piesza asfaltowa 



 

 

Czy są badania geologiczne gruntu? 

Odpowiedź: 

Nie ma badań geologicznych gruntu, ponieważ do dokumentacji projektowej oraz do uzyskania pozwolenia 

na budowę nie były wymagane. Badanie gruntu leży po stronie wykonawcy robót oraz dobranie stosownej 

technologii wykonania robót zwłaszcza drogowych (chodniki, utwardzenia terenu).  

 

Pytanie nr 9. 

Czy podbudowa ma być dodatkowo ulepszona betonem? 

Odpowiedź: 

Dla ruchu pieszego i rowerowego wystarczy przyjąć do wyceny i wykonania grubość kostki 6cm. 

 

Pytanie nr 10. 

II. Ścieżki piesze boczne i plac dla seniora 

Obrzeże ścieżki o nawierzchni mineralnej – kostka betonowa „GRANIT NOVA” , nie podano grubości kostki 6 

czy 8 cm? 

Rysunek A-2 pojawia się obrzeże z kostki betonowej 10 x 10cm kolor szary, kostka betonowa nie pojawia się 

w kosztorysie ofertowym. Co brać pod uwagę? 

Odpowiedź: 

Na rys A-2 jest omyłkowo podpisany odnośnik dotyczący obrzeża z kostki bet. 10x10cm. Wszystkie obrzeża 

należy wykonać zgodnie z opisem technicznym czyli kostka betonowa "GRANIT NOVA", kolorystyka i 

wymiary wg opisu tech 

 

Pytanie nr 11. 

Mała architektura pozycja 9.3 

a. Wszystkie pozycje z małej architektury ( kosze , ławki, stolik szachowy) maja być pomalowane na kolor 

RAL 7042, który u wskazanego producenta jest poza kolorami standardowymi i wymaga dopłaty. 

b. Lampa parkowa w specyfikacji ma również być malowana na kolor RAL 7042- niestety Producent nie 

uwzględnia takiej możliwości. Latarnie są aluminiowe albo grafitowe bez konkretnego wskazania RAL. 

c. Nie znalazłam parametrów/modelu tablic informacyjnych z regulaminem- czy mają być wycenione? 

Zieleń pozycja 9.4  

W specyfikacji wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Drzewa:  

a. Klon pospolity ‘Globosum’ B;PA, 16-18 cm x2 . Na jakiej wysokości ma być korona? 

b. Lipa drobnolistna B; Pa 250-300 cm/ 16-18 cm x2. Czy może być wysokość Pa 220 cm? Nie znalazłam  

innej oferty na rynku. 

c. Klon pospolity czerwonolistyn B; Pa 250-300 cm/16-18 cm x 2. Jak wyżej Pa. Czy została  wskazana 

konkretna odmiana? 



 

 

d. Świerk pospolity B; Pa, 16-18cm x2. Czy Świerk ma być w formie naturalnej czy piennej? Jak wysokość 

drzewka? Czy kierować się parametrem obwodu? 

Rośliny Kwietne 

a. Wyka ptasia (Vicia cracca) –na rynku nie znalazłam sadzonek 

b. Dalia ogrodowa- nie doprecyzowano odmiany, koloru i wysokości. 

W projekcie widnieje łąka kwietna, jednak w obmiarze nie ma o tym mowy.  

Odpowiedź: 

Dla elementów małej architektury należy zastosować kolor RAL 7042. 
Jeżeli dla lampy parkowej kolor RAL 7042 jest niedostepny należy zastosować kolor RAL 7043 (grafitowy). 
Jeżeli przetarg nie obejmuje budowy placu zabaw obecnie to nie nalezy wyceniać tablicy regulaminowej. 
Dla drzew liściastych wymagany obwód pnia 16-18cm oraz wysokość korony na min. 220cm. Natomiast dla 
drzew iglastych wymagany obwód pnia 16-18cm i forma naturalna. 
Należy przyjąć do wyceny i wykonania Wyka ptasia, w ostateczności z siewu.Odmiana Dalii dobrać do 

zastosowania w miejscu publicznym, długi okres kwitnienia, kolor czerwony lub bordowy, wysokość  ok. 

50cm. 

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wyznacza dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

 

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert: 

 

Nowy termin składania ofert oraz termin wniesienia wadium: 12.02.2018 r. godzina 11:45. 

Nowy termin otwarcia ofert:      12.02.2018 r. godzina 12:00. 

 

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich 

punktach). 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Magdalena Kizeweter -  

 
 

 

Przygotował: Adam Szymanowski 

DP663/18; DP609/18 


