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Wszyscy Wykonawcy 

 

Poznań, dnia 20.08.2019 r. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na pielęgnację drzew na wybranych obiektach w ramach: „programu 

ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w 

aglomeracji poznańskiej” oraz „bezpiecznych przestrzeni” przy drzewach w parkach 

Szelągowskim, Tysiąclecia, Gagarina, Cytadela i przy ul. Armii Poznań – Pułaskiego /łącznie do 

pielęgnacji 508 drzew/, oraz założenie wiązań elastycznych na 4 kasztanowcach w Parku 

Szelągowskim. 

 

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.  

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ punkt 4. " Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 

okresie od dnia zawarcia umowy do 40 dni". Czy chodzi o dni robocze, czy dni kalendarzowe?  

Odpowiedź: 

Chodzi o dni kalendarzowe. 

Pytanie nr 2.  

Proszę również o określenie w jaki sposób drzewa będące przedmiotem zamówienia oznaczone są w 

terenie, gdyż Zamawiający "zaleca dokonania wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia". Będąc dziś na 

wizji w parkach Tysiąclecia, Gagarina nie napotkałem żadnych oznaczeń. W parku na Cytadeli były drzewa z 

różnymi oznaczeniami, w tym drzewa z zielonymi numerami. W parku Szelągowskim drzewa były oznaczone 

zielonymi kropkami ale wyglądały na świeżo wypielęgnowane. W parkach jest wiele drzew wymagających 

pielęgnacji o różnej skali trudności i pracochłonności. Wyjaśnienie jak drzewa oznaczone są w terenie i tym 

samym, wskazanie których drzew dotyczy zamówienie, pozwoliłoby rzetelnie wykonać kosztorys oraz 

oszacować termin wykonania zlecenia. 

 



 

 

Odpowiedź: 

Drzewa przeznaczone do pielęgnacji nie są oznaczone w terenie żadnym kolorem ani symbolem.  

Jedynym wyznacznikiem stosowanym w postepowaniu jest podział na średnice, bez podania rodzaju                

i gatunku drzewa.  

Drzewa wytypowane do pielęgnacji zostaną wskazane przez inspektorów, którzy zajmują się danym 

obiektem, po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy. 

 

Wniosek nr 2: 

Pytanie nr 1.  

Proszę o określenie, jaka liczbę wiązań elastycznych i o jakich parametrach (2, 4, 8 ton) należy zastosować 

przy 4 kasztanowcach w Parku Szelągowskim? Wytrzymałość wiązań i ich liczba znacząco wpływa na cenę. 

Odpowiedź: 

Na kasztanowcach w Parku Szelągowskim należy przyjąć do wyceny i wykonania  po 2 wiązania na każdym 

drzewie, po 8 ton każde. 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym termin wniesienia wadium): 26.08.2019 r. godzina 8:15. 

Nowy termin otwarcia ofert: 26.08.2019 r. godzina 8:30. 

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

Zamówienia. 

 

 

 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  

 

 - Tomasz Lisiecki -  
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