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Znak sprawy: ZZM.ZP/252-16/2020P 

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

 pn. „Sadzenie drzew parku im. A. Wodziczki w Poznaniu, w ramach zadania pn. Rewaloryzacja parku im. A. 

Wodziczki” 

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej  w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą, udziela 

odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowane do 

Zamawiającego we wnioskach nr 1i z dnia 28 i 30 października 2020 r.  

 

Wniosek nr 1 

Pytanie nr 1 

W związku z przygotowywaniem oferty  w ramach przetargu "Sadzenie drzew parku im. A. Wodziczki w Poznaniu"- 

Numer sprawy: ZZM.ZP/252-16/2020P bardzo proszę o informację wyjaśniającą w sprawie parametrów wierzby 

żałobnej. Istnieje rozbieżność pomiędzy opublikowanymi przez Państwa dokumentami:  

    -w pliku Excel "KO - Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki - zieleń 2020" widnieje zapis "Wierzba żałobna 

'Chrysocoma' 16-18 cm". 

    -w dokumencie PDF "Opis przedmiotu zamówienia Rewaloryzacja parku im. A. Wodziczki - zieleń 2020" podane jest 

"Wierzba żałobna 'Chrysocoma' 14-16 cm" 

 W związku  z powyższym bardzo proszę o wyjaśnienie który z podanych parametrów należy przyjąć za właściwy. 

Odpowiedź: 

Do wyceny i wykonania dla Wierzby należy przyjąć jest parametr 14-16 cm. 

 

Wniosek nr 2 

Pytanie nr 1. 

W opublikowanej przez Zamawiającego dokumentacji  pojawia się informacja o tym, by dostarczone drzewa spełniały 

wymagania zgodne z normami: PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022. Jednak normy te zostały wycofane przez Polski 

Komitet Normalizacyjny dnia 15.10.2012, co jest jednoznaczne z tym, że pozyskanie materiału szkółkarskiego wraz z 

potwierdzeniem ich spełniania nie jest możliwe.  W związku z tym sugerujemy usunięcie tego zapisu i wskazanie 

aktualnych regulacji prawnych, do których należy się odnieść dokonując wyboru drzew. 

 

Mając na uwadze powyższe, nie jest możliwe dostarczenie roślin z etykietami wskazującymi na numer spełnianej 

normy jak to jest wymagane. 

Odpowiedź: 

Wykreśla się zapis z normami PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022 i wstawia zapis materiał zgody z zaleceniami 

jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich. 

 



 

Pytanie nr 2. 

Podane przez Zamawiającego parametry roślin są nieadekwatne do gatunków, dlatego jednoczesne spełnienie ich 

wszystkich nie jest możliwe. Prosimy o dokładną weryfikację każdego z opublikowanych parametrów oraz wymagań 

dotyczących drzew. W ocenie naszej oraz naszych dostawców  zapis: "minimum 15 pędów szkieletowych o średnicy 

min. 1,5 cm" nie jest możliwy do zrealizowania. Usunięcie go, albo wskazanie zaleceń jakościowych lub innego 

dokumentu na bazie którego powstał ten zapis okazałoby się bardzo pomocne.    Prosimy także o weryfikację i 

wyjaśnienie zapisu "przewodnik powinien być prosty", w szczególności odnosząc się do Salix x 

sepulcralis  'Chrysocoma'. Przy tym gatunku spełnienie tego wymagania nie jest możliwe. 

Odpowiedź: 

Parametry roślin pozostają bez zmian 

Oczywiście prosty przewodnik nie dotyczy cech gatunkowych i odmianowych form płaczących. 

4. Zamawiający zalecił ściółkowanie powierzchni pod drzewami zrębkami drzewnymi. Czy proponowany materiał 

można zastąpić korą drzew iglastych?  

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza  zamiany na korę drzew iglastych. Mają być zrąbki drzewne rozdrobnione.  

 

 

 

 

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu 

 

Tomasz Lisiecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotował: Adam Szymanowski 


