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Swarzędz, dnia

18 . 08 . 2015r.

Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„ Zagospodarowanie zieleni - skwer przy ul. Szumana / Przybylskiego w
Swarzędzu ”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zapytanie nr 1
„1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na wykonaniu skweru zieleni
z terenami zabaw i rekreacji oraz wyposażeniem w mała architekturę wraz z pielęgnacją przy ul.
Szumana/Przybylskiego w Swarzędzu. 2.Zagospodarowanie terenu tj. sadzenie drzew i krzewów zgodnie
z załączonym projektem oraz STWiOR ,, skwer przy ul. Szumana/ Przybylskiego w Swarzędzu'' w
terminie do 31 października 2015 roku. 3.Pielęgnacja zieleni w terminie do 31 lipca 2016 roku. 4.Wykaz
materiału roślinnego: 5. Gatunki drzew liściastych:a) 3 szt. klon polny' Elsrijk' obw. pnia 14-16 cm, b) 9
szt. lipa srebrzysta ' Brabant' obw. pnia 14-16 cm, c) 8 szt. wiśnia piłkowana ' Kanzan' obw. pnia 12-14
cm. 6. Gatunki krzewów liściastych: a) 145 szt. dereń biały' Elegantissima', b) 96 szt. tawuła japońska
'Anthony Waterer', c) 226 szt. tawuła japońska 'Litlle Princess', d) 297 szt. tawuła nippońska '
Snowmound', e) 384 szt róża okrywowa ' The Fairy', 7) Wykaz elementów małej architektury: a) 9 szt
koszy na śmieci betonowych z wkładem stalowym wys. 60x40x40 cm, b) 5 szt stojaków rowerowych z
rury stalowej 90x80cm, c) 2 szt tablicy informacyjnej wys. 200x100x70, d) Elementy zabawowe i
sprawnościowe, e) element drewniany przeplotnia pojedyncza, f) element drewniany przeplotnia
potrójna, g) elementy drewniane 5 szt palików, h) ślizgawka konstrukcja drewniana wys. 1,2 m ślizg stal
nierdzewna, i) linki wspinaczkowe, j) równoważnia podwójna”.
Natomiast w zaktualizowanym kosztorysie ofertowym zakres prac oprócz sadzenia drzew i rabaty z
krzewami obejmuje: usunięcie ziemi, chodnik + teren utwardzony pod rowery, trawniki, nawierzchnie
piaskowe pod place zabaw, formowanie górek. Z kolei wykaz elementów zabawowych i sprawnościowych
oraz elementów małej architektury jest większy o zakup elementów drewnianych: drewniane schodki dł.
220-300 cm, siatkę skrzydła motyla, tubę z polimerobetonu wykończoną żelkotem żywicznym w kolorze
czerwonym, ławkę bez oparcia. Który zakres prac i które elementy zabawowe i sprawnościowe oraz
elementy małej architektury należy wziąć pod uwagę przy przygotowywaniu oferty?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający podtrzymuje informację przekazana w dniu 17.08.2015 r. tj. ofertę przetargową należy
sporządzić zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem ofertowym oraz przedmiarem robót umieszczonym na
stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.08.2015 roku.
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