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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 24.04.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na rewitalizację Parku przy ul Browarnej w Poznaniu. 

 

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

warunków zamówienia zawierające następujące pytanie: 

 
Wniosek nr 1: 

Pytanie nr 1 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji elektronicznej w formacie .ath . 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji elektronicznej w formacie .ath 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznej 

oznaczonych na planie zagospodarowania terenu cyframi 1-18 należą do zakresu przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Potwierdzamy, że należy dostarczyć i zamontować urządzenia na placu zabaw oraz siłowni zgodnie z 

projektem.  

 

Pytanie nr 3 

Prosimy o wyjaśnienie, czy prace rozbiórkowe opisane w pkt. 8 projektu wykonawczego należą do zakresu 

przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Prace rozbiórkowe starego ogrodzenia zostały wykonane we wcześniejszym etapie i nie są one 

przedmiotem aktualnego zamówienia. 

Zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót wraz z uzupełnieniem. 

 

Pytanie nr 4 

Zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ zakres wykonywanych robót opisuje projekt wykonawczy z zakresie określonym 

przedmiarem robót wraz z uzupełnieniem, ponadto zgodnie z pkt. 12.3. SIWZ kosztorys ofertowy należy 



 

 

wypełnić zgodnie z załącznikiem przedmiar robót (branża budowlana i elektryczna), natomiast załączony do 

przetargu przedmiar nie zawiera robót branży elektrycznej. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy budowa oświetlenia zewnętrznego wchodzi w zakres przedmiotowego 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Budowa oświetlenia alejek została wykonana we wcześniejszym etapie. Należy wycenić tylko prace zawarte 

w załączonym do przetargu przedmiarze robót wraz z jego uzupełnieniem. 

W punkcie 12.3. SIWZ wykreśla się dwukrotnie  (branża budowlana i elektryczna). 

 

 

Zmianie ulega pkt. 5.1.b.4) SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą wyższe 

wykształcenie ogrodnicze, rolnicze lub leśne, minimum 5-letnie doświadczenie w branży ogrodniczej, która 

w ciągu ostatnich 5 lat pełniała funkcję inspektora nadzoru zieleni przy minimum 3 zakończonych 

realizacjach polegających na zagospodarowaniu terenów zieleni  o wartości każdej z realizacji min. 

500 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT. 

 

 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym termin wniesienia wadium):  13.05.2019 r. godzina 10:45. 

Nowy termin otwarcia ofert:       13.05.2019 r. godzina 11:00. 

 

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

Zamówienia. 

 

 

 

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Barbara Hoffmann -  
 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Adam Szymanowski 


