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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 13.11.2018 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę i sadzenie krzewów w ramach zadania budżetowego pn.: 

Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta – park im. K. Marcinkowskiego. 

 

 

 

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

warunków zamówienia zawierający następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1: 

Pytanie nr 1.  

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wymiany podłoża podczas sadzenia roślin.  Podana jest głębokość 

wymiany dla poszczególnych gatunków. Nie jest natomiast podana powierzchnia wymiany podłoża.  Dla 

prawidłowego oszacowania kosztów konieczna jest choćby przybliżona powierzchnia terenu, na którym 

należy wymienić podłoże.  Powierzchnie powinny być podane odpowiednio dla wymiany podłoża na 

głębokość 100 cm jaki i na głębokość 60 cm.  

Odpowiedź: 

Powierzchnia wymiany podłoża wynika z ilości roślin na m2, podanej w tabeli na stronie nr 5 w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

Pytanie nr 2.  

Ponieważ realizacja zadania przypada na okres zimowy (czas związania ofertą upływa 19 grudnia), czy 

Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zamówienia jeśli temperatura w okresie trwania 

umowy spadnie poniżej zera i wierzchnia warstwa gruntu zamarznie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania zadania – tylko na zasadach określonych we wzorze 

umowy. 

 

 



 

 

 

 

 

Pytanie nr 3. 

Czy czas wykonania umowy – 15 dni odnosi się do dni roboczych czy kalendarzowych? 

Odpowiedź: 

Termin realizacji zadania to 15 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

 

Pytanie nr 4.  

Zamawiający oczekuje przekazania instrukcji pielęgnacji posadzonych roślin. Czy po zakończeniu 

wykonywania umowy trwającej 15 dni, w dalszym ciągu będzie na Wykonawcy ciążyć obowiązek 

świadczenia usług (pielęgnacja) dla Zamawiającego? Czy pielęgnacja w okresie gwarancyjnym będzie 

prowadzona przez firmę obsługującą w danym roku park? 

Odpowiedź: 

W ramach udzielonej gwarancji wykonawca prowadzić będzie bezpłatną pielęgnacje gwarancyjną – zgodnie  

zapisami zwartymi w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.  

 

 

 

 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu 
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