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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 30.05.2018 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zagospodarowanie terenu spacerowo – parkowego wraz  z wydzielonym 

wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu – II etap. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zawierający następujące pytanie: 

 
Wniosek nr 1: 

Pytanie nr 1: 

Czy w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pielęgnacji gwarancyjnej 

założonej zieleni? 

Odpowiedź: 

Rośliny należy posadzić i przygotować do zimy zgodnie z zaleceniami ich producenta. Wykonawca nie 

będzie zobowiązany do wykonywania pielęgnacji gwarancyjnej założonej zieleni, (sadzenie musi być 

wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, należy też wykonać wszystkie niezbędne zabiegi które są związane 

z przygotowaniem roślin do zimy. Między innymi oznacza to że rośliny muszą być odpowiednio podlane po 

posadzeniu, jeśli zajdzie taka konieczność to prawidłowo przycięte, w przypadku roślin wrażliwych na mróz 

odpowiednio zabezpieczone np. poprzez kopczykowanie, owinięcie materiałem, itp.)  

 

W przypadku założonej zieleni gwarancja trwa do pierwszych przyrostów. W przypadku sadzenia jesienią 

gwarancja trwa do końca maja kolejnego roku. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych 

mrozem, pod warunkiem, że rośliny zostały prawidłowo przygotowane do zimy. 

We wzorze umowy w § 9 dodaje się ust. 9  w brzmieniu: 

Na wykonaną zieleń i materiał roślinny Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji do pierwszego 

wzrostu, nie krócej niż do dnia 31 maja 2019 r. W okresie gwarancji, pielęgnację gwarancyjną prowadzi i 

ponosi jej koszty Zamawiający. W przypadku uschnięcia lub obumierania materiału roślinnego Wykonawca 

jest zobowiązany wymienić materiał na nowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do 



 

 

zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającym 15% populacji roślin porażonej odmiany lub 

gatunku. 

Wniosek nr 2: 

Pytanie nr 2: 

Czy istnieje możliwość zamiany grubości ścianki słupków ogrodzeniowych z 4mm na 1,25mm, który jest 

bardziej standardowy? 

Odpowiedź: 

Prosimy do wyceny i wykonania przyjąć grubości ścianki słupków ogrodzeniowych zgodnie z projektem. 

 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Tomasz Lisiecki -  
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Przygotował: Adam Szymanowski 


