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Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Poznań, dnia 20.08.2018 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zagospodarowanie terenu parku Rataje od strony ul. Chyżańskiej – 

„trójkąt A i B” (część nr 1) od strony ul. Zamenhofa – „trójkąt C” (część nr 2) oraz wykonanie 

dodatkowych nasadzeń w parku Rataje (część nr 3). 

 

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.  

Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 5.1 a) 2 wykonawca spełni warunek jeżeli jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na łączną kwotę równą co najemnej : cześć 1: 500 000,00, część 2: 500 000,00, część 3: 500 

000,00 zł prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca chcąc wziąć udział w przetargu na 3 części będzie musiał 

wykazać się ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na kwotę łącznie: 1 500 000,00?  

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami SIWZ (pkt. 5.1): „Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunków w zakresie 

posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej, przy powoływaniu się na te same środki finansowe lub 

zdolność kredytową i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla części nr 1, 2 i 3.” 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków UE - Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0027/16-00 

Projekt „Park Rataje w  Poznaniu” nr POIS.02.05.00-00-0027/16-00 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego 

Infrastruktury i Środowiska 2014 -2020. 



 

 

Pytanie nr 2. Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje. Prosimy o wyjaśnienie 

kto jest inwestorem zadania na cześć III? W opisie pkt 3, str. 3 inwestorem jest Gmina Poznań- POZNAŃSKIE 

INWESTYCJE MIEJSKIE.  

Odpowiedź  

Inwestorem jest Miasto Poznań – Zarząd Zieleni Miejskiej - PIM jest inwestorem zastępczym. 

 

Pytanie nr 3. 

Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje. Prosimy o wyjaśnienie według których 

parametrów inwestor będzie odbierał rośliny? Czy według punktu 6.4 str 5-6 czy według pkt 6.9 str. 8-9, w 

tabelach dotyczących drzew i krzewów?  

Odpowiedź   

Rośliny będą odbierane według punktu 6.9 STWIOR ze zmianami podanymi w wyjaśnieniach. 

 

Pytanie nr 4. 

Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje. Prosimy o odpowiedź czy zadanie na 

dodatkowe nasadzenia obejmuje tylko rośliny ujęte w pliku Excel- zestawienie roślin dodatkowe 

obsadzenia?  

Odpowiedź  

Dodatkowe nasadzenia obejmują rośliny wykazane w tabelce w pliku Excel 

 

Pytanie nr 5. 

Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje. Prosimy o odpowiedź czy w pasie 

rozdziału między chodnikiem a ścieżką rowerową na obszarze B mają być sadzone tylko tawuły japońskie: 

‘Frobelii’ i ‘Goldmund’?  

Odpowiedź:  

W pasie rozdziału między chodnikiem a ścieżką rowerową będą sadzone tawuły. 

 

Pytanie nr 6. 

Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje . Prosimy o odpowiedź czy pielęgnacja 

nasadzeń ma trwać 5 lat?  

Odpowiedź   

Pielęgnacja gwarancyjna obejmuje okres  5-letni, tj. lata 2019 – 2023 

 

Pytanie nr 7. 

Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje. Wykaz projektowanej zieleni                      

– 6.9 str 8. Tabela krzewy liściaste. Berberys pośredni ‘ Red Jewell’ w wymaganych parametrach podaną ma 

wysokość 40-60 cm, w pojemniku C2. W związku z tym, iż czas na zamówienia roślin jest krótki to 



 

 

egzemplarze o wymaganym parametrze są w szkółkach praktycznie niedostępne dlatego zwracamy się z 

pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymaganej wysokości dla tej odmiany na 20-30 cm?  

Odpowiedź  

Jeżeli berberys pośredni ”Red Jewell” jest niedostępny w wymaganych parametrach, można zastosować 

inną odmianę w wymaganych parametrach w projekcie, zbliżoną pokrojem i kolorystyką do 

zaprojektowanego. 

 

Pytanie nr 8. 

 Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje .Wykaz projektowanej zieleni                              

– 6.9 str 8. Tabela krzewy liściaste. Śnieguliczka Chenaulta ‘Hancock’ w wymaganych parametrach podaną 

ma wysokość 30-40 cm w pojemniku C3. Na ten czas rośliny ciężko pozyskać w wymaganym pojemniku 

natomiast są dostępne w wymaganych parametrach wysokościowych, ale w mniejszym pojemniku. Czy 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany pojemnika na mniejszy zachowując przy tym wymagania co do 

wielkości roślin?  

Odpowiedź  

Jeżeli śnieguliczka Chenaulta „Hancock” jest niedostępna w wymaganych parametrach pojemnika, 

dopuszcza się mniejszy pojemnik przy zachowaniu wymaganych parametrów wysokościowych. 

 

Pytanie nr 9. 

Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje. Wykaz projektowanej zieleni – 6.9 str 

9. Tabela krzewy iglaste. Sosna górska ‘Mops’ w wymaganych parametrach ma podaną ma wysokość 30-40 

cm i pojemnik C2. W związku z tym, iż odmiana jest karłowata, rośnie wolno, a czas na zamówienia roślin 

jest krótki do tego ilość potrzebnych roślin jest duża, to ilość krzewów o wymaganym parametrze jest w 

szkółkach praktycznie niedostępna. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymaganego parametru 

roślin na 20-30 cm lub zmianę odmiany?  

Odpowiedź  

Jeżeli sosna górska „Mops” jest niedostępna w wymaganych parametrach, można zastosować inną odmianę 

sosny w wymaganych parametrach w projekcie. 

 

Pytanie nr 10. 

Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje. Wykaz projektowanej zieleni                                      

– 6.9 str 9. Tabela Byliny. W tabeli byliny mamy żurawkę’ Marmelade’ w ilośi 1701szt. Obecnie trudno jest 

pozyskać taką ilość jednej odmiany na wykonanie nasadzenia. Czy Zamawiający dopuszcza użycie kilku 

odmian żurawek lub zmianę odmiany?  

Odpowiedź  

Dopuszcza się posadzenie żurawki w odmianach. 

 



 

 

Pytanie nr 11. 

Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje . W wykazie w pliku Excel: zestawienie 

roślin dodatkowe obsadzenia mamy misanta chińskiego w odmianie ‘Africa’ w ilości 416 szt natomiast w 

wykazie projektowanej zieleni – 6.9 str 9. Tabela Trawy ozdobne mamy ilość 328 szt. Prosimy o wskazanie 

,która ilość jest właściwa do wykonania nasadzeń?  

 

Odpowiedź  

Ilość miskanta chińskiego, podana w pliku Excel, wynika z sumy ilości podanych w projekcie ( rys.1.2 – 

152szt.+264szt.). 

 

Pytanie nr 12. 

Dotyczy części 3: wykonanie dodatkowych nasadzeń w Parku Rataje . Wykaz projektowanej zieleni – 6.9 str 

9. Tabela Trawy ozdobne. Miskant chiński ‘ Africa’ jest trudno dostępny w szkółkach. Czy Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany odmiany?  

Odpowiedź  

Dopuszcza się zmianę odmiany miskanta, zbliżoną pokrojem i kolorystyką do miskanta chińskiego „Africa”. 

 

Wniosek nr 2 

Pytanie nr 1. 

Bardzo proszę o informację, czy można zastosować gatunek zamienny:  

dotyczy: Sosna kosodrzewina 'Dezemer gold' pojemnik C2, wys. 30-40 cm.  

Wskazany w projekcie gatunek kosodrzewiny jest odmianą karłową i bardzo wolno rosnącą, stosowaną w 

ogrodach skalnych jako soliter. W tak dużej ilość wskazanej w projekcie o wysokich parametrach (wys. 30-

40 cm) praktycznie w okresie jesiennym niedostępne. Proszę o informacje czy można zastosować zamiennik 

- Pinus mugo w pojemniku C5 wys. 30-40 cm. 

Odpowiedź  

Jeżeli sosna kosodrzewina 'Dezemer gold' jest niedostępna w wymaganych parametrach, można 

zastosować inną odmianę sosny w wymaganych parametrach w projekcie. 

 

Pytanie nr 2. 

Proszę również o informację czy można zastosować róże okrywowe 'The Fairy' w pojemniku P11 (wys. 15-20 

cm) - ponieważ jest to odmiana okrywowa, a jej pędy kładą się po ziemi, rośliny w pojemniku nie osiągają 

wysokości wskazanej w projekcie (30-40 cm). Proszę zatem o informację czy można posadzić rośliny wys. 

15-20 cm w pojemniku P11. 

Odpowiedź  

Jeżeli róża okrywowa ‘The Fairy’ jest niedostępna w wymaganych parametrach, można zastosować inną 

odmianę róży okrywowej, zbliżonej do zaprojektowanej w wymaganych parametrach w projekcie. 



 

 

 

Wniosek nr 3 

Pytanie nr 1 

Z której strony Zamawiający planuje udostępnić Wykonawcy wjazd na teren inwestycji? 

Odpowiedź  

Można dojechać ulicą Morzyczańską od strony ulicy Piłsudskiego lub alejką parkową i ścieżką rowerową od 

Piłsudskiego samochodem do 3,5t ciężaru całkowitego, po uzgodnieniu z przedsiębiorstwem „SKANSKA” lub 

z ulicy Piłsudskiego, między parkingiem „Lidla” a osiedlem, wjazd do obszaru „A” i „B” należy uzgodnić z 

firmą „SKANSKA”. 

 

Wniosek nr 4 

Pytanie nr 1. 

Dotyczy części 2: obszar C. Wykaz projektowanej zieleni TABELA OBSZAR C:Sosna kosodrzewina ‘ Dezemer 

gold’ w wymaganych parametrach podaną ma wysokość 30-40 cm. W związku z tym, że roślina jest rośliną 

karłowatą, a ilość to zrealizowania nasadzeń jest duża ,to egzemplarze o wymaganym parametrze są w 

szkółkach praktycznie niedostępne dlatego zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na 

zmianę wymaganej wysokości dla tej odmiany na 20-30 cm lub zmianę odmiany?  

Odpowiedź  

Jeżeli sosna kosodrzewina ‘Dezemer Gold’  jest niedostępna w wymaganych parametrach można 

zastosować inną odmianę w wymaganych parametrach w projekcie. 

 

Pytanie nr 2. 

Dotyczy części 2:obszar C. Wykaz projektowanej zieleni TABELA OBSZAR C Róża okrywowa Coco w 

pojemniku C2. NA ten czas róża okrywowa w tej odmianie jest trudno dostępna. Czy Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany odmiany?  

Odpowiedź  

Jeżeli róża okrywowa COCO jest niedostępna w wymaganych parametrach można zastosować inną odmianę 

w wymaganych parametrach w projekcie. 

 

Wniosek nr 5 

Pytanie nr 1. 

Czy siedzisko betonowe może być wykonane w technologii lania betonu na terenie inwestycji? 

Siedzisko betonowe może być wykonane jako lane na budowie. Z uwagi na wymagane terminy dla całego 

zadania, Wykonawca robót może zastosować prefabrykaty lub lane na budowie wg technologii szybszej i 

możliwej do wykonania w pożądanym terminie. Dla technologii lania na budowie należy wykonać zbrojenie 

betonu, co będzie leżało po stronie Wykonawcy 

Odpowiedź  



 

 

 

Wniosek nr 6 

Pytanie nr 1 

Bardzo proszę o informację czy można zastosować pojemnik P9 przy roślinach: Dryopteris filis-mas - szkółki 

bylin oferują w okresie jesiennym rośliny tego gatunku tylko w pojemnikach P9, ze względu na wielkość 

produkowanych sadzonek. 

 

Proszę o informację czy można zastąpić roślinę Przytulia wonna (3589 szt.) na zamiennik - Runianka 

japońska - niestety Przytulia wonna jest niedostępna w kwalifikowanych szkółkach bylinowych. Szkółki 

bylinowe nie produkują tej rośliny ze względu na bardzo niską sprzedaż tej rośliny i brak zainteresowania tą 

rośliną. 

 

Odpowiedź  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i można zastosować pojemnik P9 przy roślinach: Dryopteris filis-mas 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zamiast rośliny Przytulia wonna należy przyjąć do wyceny i wykonania 

roślinę Runianka japońska. 

 

Wniosek nr 7 

Pytanie nr 1 

Czy można zastosować zamiennik bylin Hemerocallis Chicago Sunrise na odmianę 'Halina' i Hemerocallis 

Golden Prize na odmianę 'Syrena'? 

Niestety wskazane odmiany w projekcie są niedostępne. 

Odpowiedź  

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zamiast rośliny Hemerocallis Chicago Sunrise na odmianę 'Halina' i 

Hemerocallis Golden Prize na odmianę 'Syrena'. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym termin wniesienia wadium): 27.08.2018 r. godzina 10:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 27.08.2018 r. godzina 11:00. 

Powyższe terminy wprowadza się w odpowiednich punktach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Tomasz Lisiecki -  
Przygotował: Adam Szymanowski 

DP/5912/18; DP/5913/18; DP/5942/18; DP/5980/18; DP/5987/18; 


