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WRPZP.271-11/2022 
 

Wyjaśnienia 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zagospodarowanie 

terenu na strefę rekreacyjną na osiedlu Raczyńskiego w Swarzędzu” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 1 

Z załączonej do postępowania dokumentacji projektowej wynika nieścisłość w zakresie ilości 

drzew do nasadzenia. Z rysunku PLAN NASADZEŃ - RZUT wynika iż do posadzenie jest 20 

drzew liściastych. Opis projektu wskazuje w sumie 19 szt. w dwóch gatunkach - Prunus 

serrulata ‘Kanzan’/ wiśnia piłkowana odm. ‘Kanzan’– 13 szt. + Tilia cordata / lipa drobnolistna 

– 6 szt. Natomiast w przedmiarze w sumie widnieje 13 drzew z trzech gatunków. Proszę  

o wskazanie właściwej ilości oraz składu gatunkowego. 

Wyjaśnienie nr 1 

Ilość drzew (w tym jedno w formie dużego krzewu soliterowego) jest wskazana na rysunku  

i w opisie.   Jest to lipa – 6 szt., wiśnia piłkowana 'Kanzan' – 13 szt. i magnolia – 1 szt.     

 

Pytanie nr 2 

W Opisie Projektu wymienione są w punktach następujące elementy: 

⦁ 6.8.2. POIDEŁKO - element koncepcyjny 

⦁ 6.8.3. DOMKI DLA OWADÓW 

⦁ 6.8.4. POIDEŁKA DLA PTAKÓW 

Elementy te nie są zaznaczone na mapach projektowych, nie figurują również  

w przedmiarach. Czy podlegają one wycenie? Jeśli tak, jakie ilości powyższych elementów 

przyjąć w kalkulacji? 

Wyjaśnienie nr 2 

Elementy ujęte w pytaniu, nie podlegają wycenie – są objęte tylko koncepcyjnie.  

 



Pytanie nr 3 

Proszę o weryfikację powierzchni przeznaczonej pod nawierzchnię z kostki betonowej. Ilość 

w przedmiarze wydaję się być zaniżona w stosunku do ilości z wynikającej z map 

projektowych. 

Wyjaśnienie nr 3 

Ilość z przedmiaru jest zgodna z projektem.  

 

Pytanie nr 4 

W opisie projektu w punkcie 6.9.2. REGENERACJA TRAWNIKA oraz przedmiarze podana 

jest pow. 500 m2 jednak na mapach projektowych zaznaczona do regeneracji jest całość 

trawnika. Proszę o wyraźne wskazanie ilości, która ma zostać przyjęta w kalkulacji. 

Wyjaśnienie nr 4 

Należy przyjąć do regeneracji trawników powierzchnię – 500 m2, zgodnie z przedmiarem. 

 
 
   Z poważaniem 
 
         Marian Szkudlarek 
         
                                                                                                 

 


