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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 09.05.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską 

w Poznaniu – etap I. 

 

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

warunków zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1: 

Pytanie 1. 

W przedmiarze robót (uzupełnienie przedmiaru prac) znajduje się pozycja nr 3. „Zaprojektować i wykonać 

system automatycznego nawodnienia. Projekt musi uzyskać akceptację Zamawiającego;” 

Proszę o informację jaki dokładnie obszar i rodzaj roślin ma objąć system nawadniania. Czy nawadniane 

mają być tylko rośliny sadzone i trawniki zakładane na podstawie tego postępowania? Czy system 

nawadniania ma objąć również rośliny posadzone na przedmiotowym terenie w latach ubiegłych? 

Odpowiedź: 

Cała powierzchnia zieleni ma pozostać objęta systemem automatycznego nawadniania. 

 

Pytanie 2. 

W załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym należy podać ceny i stawkę podatku VAT za 

poszczególne roboty. Nie wyszczególniono jednak robót polegających na wykonaniu przyłącza 

wodociągowego oraz zaprojektowania i wykonania systemu automatycznego nawadniania. Czy cenę za te 

roboty należy wpisać w pozycję I. formularz ofertowego (roboty budowlane: mała architektura) ? 

Odpowiedź: 

Tak, prosimy cenę za wykonaniu przyłącza wodociągowego oraz zaprojektowanie i wykonanie systemu 

automatycznego nawadniania uwzględnić w pozycji 1 Etap I (roboty budowlane: mała architektura) – 

podatek VAT 23%, gdyż zakres ten objęty jest stawka  podatku VTA 23 %. 

 

 



 

 

 

Pytanie 3.  

Czy w czasie okresu pielęgnacji gwarancyjnej Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy nadzoru nad 

pracą systemu automatycznego nawadniania? 

Odpowiedź: 

Wykonawca prac w okresie gwarancji będzie nadzorował i obsługiwał system automatycznego 

nawadniania. 

 

Pytanie 4.  

W opisie przedmiotu zamówienia nie określono jednoznacznie czy nowe trawniki mają zostać wykonane 

technika trawnika z siewu czy technika trawnika układanego z gotowej darni. Ponieważ są to dwie różne 

technologie znacznie różniące się kosztem i dające inne rezultaty proszę o jednoznaczne wskazanie, którą 

technologię wykonania trawników należy wycenić.  

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy skalkulować założenie trawnika z siewu. 

 

Pytanie 5. 

Czy nawierzchnie przewidziane wokół projektowanych ławek (zatoczki) mogą być wykonane w podobnej 

technologii co nawierzchnie istniejące na przedmiotowym terenie? 

Odpowiedź: 

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z projektem. 

 

Pytanie 6.  

Czy w przypadku, gdy ziemia istniejąca będzie zapewniać prawidłowe warunki wzrostu i rozwoju dla 

trawników – uzupełniona o kompost i nawozy – to czy można ją wykorzystać pod zakładane trawniki? Czy 

zamawiający oczekuje bezwzględnej wymiany gruntu pod trawniki na przewidzianą w przedmiarze prac 

głębokość ? 

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy przyjąć wymienę gruntu na głębokość zgodnie z przedmiarem prac i 

Uzupełnieniem przedmiaru prac. 

 

Pytanie 7.  

W opisie przedmiotu zamówienia określono parametry roślin minimalną wysokością, minimalnym 

obwodem pnia. Jednak przy parametrach określających rododendrony podano jedynie rozmiar pojemnika. 

Czy Zamawiający dopuszcza sadzenie rododendronów pochodzących z uprawy gruntowej, szkółkowanych, z 

bryłą korzeniową o objętości min. 90 l.  

Jaka jest minimalna wielkość rododendronów ? 



 

 

Odpowiedź: 

Dobór gatunkowy i parametry roślin podane są w Projekcie Zagospodarowania Zieleni przy ul. Kaliskiej – 

część opisowa strona 8. 

 

Wniosek nr 2 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający przewiduje wymianę gleby pod nasadzenia bluszczu? 

Odpowiedź: 

Przewidziana w przedmiarze prac zaprawa miejsc pod sadzenie bluszczu oraz przyjęta rozstawa sadzenia w 

praktyce oznacza całkowitą wymianę gleby pod nasadzenia. 

 

Pytanie 2. 

Czy system autamatycznego nawadniania ma obejmować także powierzchnie trawnika? 

Odpowiedź: 

System automatycznego nawadniania ma także obejmować powierzchnię trawnika. 

 

Wniosek nr 3 

Pytanie nr 1 

W przedmiarze (pkt 64) założono, że do wykonania jest 9872 m2 trawników, zaś w pkt.7 Uzupełnienia 

przedmiaru prac znajduje się zdanie, że: "Technologia wykonania będzie uzgadniana każdorazowo z INTZ 

ZZM - trawnik z siewu lub trawnik darniowy – z rolki". W związku ze znaczącą różnicą w kosztach założenia 

trawników z siewu bądź z rolki proszę o uściślenie jaka ilość (m2) trawników ma być założona w technologii 

z darni (z rolki) i jaka ilość (m2) w technologii z siewu. 

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania należy skalkulować założenie trawnika z siewu. 

 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym termin wniesienia wadium): 13.05.2019 r. godzina 9:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 13.05.2019 r. godzina 10:00. 

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

Zamówienia. 

 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Tomasz Lisiecki -  
Przygotował: Adam Szymanowski 


