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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 21.09.2018 r. 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania                    

– XI części (rejonów). 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w następujący sposób: 

CZĘŚĆ (REJON): X 

W przedmiarze prac dotyczącym części (rejonu) X w dziale IV Kwiaty, róże, byliby pkt. 28 wykreśla                    

się 164 m2, i w to miejsce wpisuje się 0 m2. 

 

CZĘŚĆ (REJON): XI 

W STWIOR dotyczącym części (rejonu) XI Cytadela w dziale V PRACE RÓŻNE pkt. 36 Prace porządkowe 

wykreśla się: 

- na cmentarzach na Cytadeli nagrobki granitowe w kwaterze lotników polskich, w kwaterze Bohaterów 

Polskich, na cmentarzach Prawosławnym i Św. Wojciecha należy myć w kwietniu oraz w październiku – przy 

użyciu myjki ciśnieniowej na gorącą wodę.  

 

A w to miejsce wpisuje się: 

- na cmentarzach na Cytadeli nagrobki granitowe w kwaterze lotników polskich, w kwaterze Bohaterów 

Polskich, na cmentarzach Prawosławnym i Św. Wojciecha oraz nagrobki na Cmentarzu Garnizonowym 

(nieobjęte ustawą o grobach i cmentarzach wojennych) należy myć w kwietniu oraz w październiku – przy 

użyciu myjki ciśnieniowej na gorącą wodę. 

 

CZĘŚĆ (REJON): VIII 

W przedmiarze prac w pozycji nr 28 kosztorysu na zieleń dot. założenia kwietników wiosennych w części 

(rejonie) VIII, należy przyjąć do nasadzeń wskazany w kosztorysie na wszystkie 3 lata obmiar 42 m2 

powierzchni, tj. zieleniec przy ul. Kosińskiego/Prądzyńskiego, przyjmując do nasadzen bratka odm. ‘Select 

Fire’ w ilości 36 szt/1 m2 + 5% zapasu, czyli 1588 szt. na każdy rok. W roku 2020r., zgodnie z kosztorysem, 

oprócz nasadzenia kwietnika wiosennego na zieleńcu przy ul. Kosińskiego, obmiar 42 m2, 1588 szt. bratka 



 

 

odm. ‘Select Fire’, należy przyjąć podaną w kosztorysie na ten rok ilość tulipanów na Skwer Sprawiedliwych 

Wśród Narodów Świata, które mają być posadzone jesienią 2019r. 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej  

Barbara Hoffmann  

 

 

 

Przygotował: Adam Szymanowski 


