
                                                                                                            
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Plac Przemysława 9. 

 
Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  

ZP.272.00036.2016   28.06.2016 r. 

l.dz.: ZP.KW-00205/16 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 

ZAPYTANIA: 

1. Jaki gatunek i jakiej wielkości róże przewiduje projekt? 

2. Czy na wycinane drzewa jest już pozwolenie, czy Wykonawca ma o nie wystąpić? 

3. Czy wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza? 

4. Proszę o wskazanie długości ławek, ponieważ w przedmiarze jest mowa o 12szt x 1,5m, natomiast wskazany typ 

ławek u producenta ma wymiar 1,8m. 

5. Czy okres pielęgnacji krzewów jest równy minimalnemu okresowi gwarancji, tj. 5 lat 

6. Proszę o informację, w na jakiej głębokości znajdują się zaprojektowane studnia betonowa fi1000 oraz 

studzienki ściekowe uliczne betonowe fi500? Brak informacji na ten temat w projekcie oraz brak schematu 

studni? 

ODPOWIEDZI: 

1. Projekt przewiduje nasadzenia z róży okrywowej odmiany Alberich wys. 20-30 cm.  

2. Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. 

3. Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót i gotowością  

do odbioru końcowego winien dostarczyć dokumentacje powykonawczą, której elementem jest mapa 

inwentaryzacyjna powykonawcza.  

4. Zamawiający wymaga ławki o długości 1,8 m w ilości 12 szt. 

Użyty w projekcie typ ławek należy rozumieć jako wzorzec. Zgodnie z zapisem Rozdziału I pkt 5 SIWZ, 

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje pielęgnacji krzewów przez Wykonawcę. 

Zamawiający wykreśla pozycje nr: 5 d.2, 6 d.2 oraz 7 d.2 przedmiaru robót dla „Zieleni i małej architektury”, 

które dotyczą okresu pielęgnacji.  

W przedstawionej ofercie nie należy uwzględniać w/w. pozycji. 

Nadmieniam, iż zgodnie z zapisem pkt 1.3 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, STB 01.00 
ZIELEŃ  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania żywotności nasadzeń w okresie gwarancji. 

6. Głębokość studni betonowych fi 1000 (SD 1-4) należy przyjąć według ich rzędnych wysokościowych określonych 

w projekcie instalacji sanitarnych, rys. IS_1.  

Studzienki ściekowe fi 500 (K 1-10) należy przyjąć jako studzienki z prefabrykowanych osadników deszczowych 

o wys. 1550 mm oraz pierścienia odciążającego wys. 30 cm. 

 

W konsekwencji wyżej dokonanej zmiany Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 6 cytowanej 

ustawy, wyznacza nowe terminy: 

− składania ofert – 04.07.2016 r. do godz. 11:00; 

− otwarcia ofert – 04.07.2016 r. o godz. 11:15; 

− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,  

tj. do dnia 04.07.2016 r., do godz. 11:00. 

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań         
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