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ZP.271.1.2018     

Wszyscy Wykonawcy 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach 

Wrocławskich 

 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  

z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 

Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania: 

 

Pytanie 1 

Proszę o podanie parametrów roślin ( np. obwód pnia drzewa, wielkość doniczki i ich ilość podanych w 

projekcie) 

Odpowiedź  

Parametry nasadzeń podane są w zestawieniu tabelarycznym pkt. 5 Dobór roślin, w części 

dokumentacji pn. "Projekt zieleni" tj. minimalna wielkość donicy. Liczbę nasadzeń na danym terenie 

należy przyjmować w oparciu o gęstość nasadzenia (liczba sztuk/ liczba sztuk przypadająca na m2) 

oraz parametry podane w przedmiarze. Dodatkowe parametry jakościowe sadzonek tj. wysokość, 

system korzeniowy, liczba pędów i in., należy dobrać w oparciu o gęstość nasadzeń, w sposób 

zapewniający prawidłowy i zdrowy rozrost nasadzeń w terenie. 

 

Pytanie 2 

Czy w nasadzeniach szczególnie bylin jest dopuszczalne użycie maty szkółkarskiej do ściółkowania? 

Odpowiedź 2 

Dopuszcza się miejscowe stosowanie mat szkółkarskich do ściółkowania, przy zapewnieniu 

odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju roślin oraz uwzględnieniu czynników 

środowiskowych tj. jak zachowanie optymalnej wilgotności podłoża.  

 
Pytanie 3 

W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do udziału w postępowaniu pn. "Rewaloryzacja 

Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich" proszę o informację czy spełniony zostanie warunek 

udziału wymieniony w pkt. VI 2. 2.3.1) SIWZ, w przypadku gdy wykażemy usługi związane z 

prowadzeniem gospodarki leśnej dla Nadleśnictw gdzie zakres prac obejmował również oczyszczanie 

z roślinności rowów melioracyjnych, a nie jest to ujęte w załączonym dokumencie? 

Odpowiedź 3 

W przypadku wykazania, co najmniej 2 usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej gdzie 

zakres prac obejmuje również prace konserwacyjne rowów melioracyjnych ( m. in. oczyszczanie z 

roślinności rowów melioracyjnych) w ilości nie mniejszej niż określona w pkt. VI 2. 2.3.1) SIWZ 

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony. 


