
 

 
Sygnatura akt: GT.271.5.2020                                Ujazd, dn. 21.06.2020 r. 
        (omyłka pisarska, powinno być: 21.09.2020 r.) 

Wszyscy Wykonawcy 
 
Dotyczy postępowania dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe” 

 
Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych 
(t.j. DZ. U. z 2019 r. poz. 1843)-  zwanej dalej „ustawą”, przekazuje wykonawcom treść zapytań, które wpłynęły 
do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośba o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej w formacie ATH lub KST. 
 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający zamieścił na stronie internetowej pliki z przedmiarami robót jakimi dysponuje.  
 
Pytanie nr 2: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem o nazwie STWIORB Rynek Ujazd.pdf str. 35 pkt. 6.3.1 
parametry dla planowanych nasadzeń drzew szczepionych na pniu z gatunku wiąz odmiana Camperdownii wynoszą - 
obwód pnia mierzony na wysokości 1,0m - 28-32cm, wysokość drzewa- 3,5m do 4,0m, korona drzewa 2,0-2,5m. W innym 
przypadku prosimy o podanie parametrów wymaganych przez Zamawiającego. W podanych parametrach gatunek tego 
drzewa jest trudno dostępny przez co bardzo cenotwórczy. 
 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z załącznikiem o nazwie STWIORB Rynek Ujazd.pdf str. 35 pkt. 6.3.1 
parametry dla planowanych nasadzeń drzew szczepionych na pniu z gatunku wiąz odmiana Camperdownii wynoszą - 
obwód pnia mierzony na wysokości 1,0m - 28-32cm, wysokość drzewa- 3,5m do 4,0m, korona drzewa 2,0-2,5m. 
 
Pytanie nr 3: Prosimy podanie wymaganych parametrów dla planowanych nasadzeń bukszpanu wiecznie zielonego i róży 

okrywowej (wysokość, pojemnik, ilość dla bukszpanu). W dokumentacji podana są docelowe rozmiary żywopłotu i ilość 

róż do nasadzenia na m2.   

Odpowiedź nr 3: Bukszpan- 195mb szerokości 45cm i wysokości min.50cm. 
Bukszpan wieczniezielony odmiana ‘Suffruticosa’ doskonale nadająca się na niskie żywopłoty. Sadzonki z bryłą ziemi (w 
pojemnikach). Na żywopłot długości 1m, szerokości 45cm i wysokości min.50cm potrzeba około 18 roślin, na niską. Sadzić 
je w dwóch rzędach. 
Róża okrywowa- 218,80m2, 4szt./m2 
Róża okrywowa wymaga stanowiska nasłonecznionego, ale dobrze radzi sobie także w warunkach półcienistych. Podłoże 
powinno być piaszczysto-gliniaste o lekko kwaśnym pH lub zasadowym odczynie. Gleba powinna być żyzna, dlatego przed 
sadzeniem powinno się zwiększyć zawartość próchnicy, na przykład poprzez nawożenie kompostem lub 
przekompostowanym obornikiem. Sadzonki róż należy umieścić w glebie przy zastosowaniu się do zasady około 4 sztuk na 
metr kwadratowy powierzchni. W przypadku wyboru gatunku róży charakteryzującej się dużym wzrostem, np.Weisse 
Immensee rozmieszczenie 2 sztuki na metr. W wolnych miejscach, gdzie nie będą występowały róże teren uzupełnić korą 
sosnową grubą o wysokości minimum 5cm. 
 
Pytanie nr 4: Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonanie trawnika z rolki w ilości 218,8 
m2, zgodnie opisem w TOM Ia opis 25.09.17 RYNEK PB Architektura-PZT 
 
Odpowiedź nr 4: Podstawowy zakres zadania nie obejmuje wykonania trawnika z rolki. Miejsca w obrębie nasadzeń 
uzupełnić korą sosnową grubą o wysokości minimum 5cm. Do wyceny przyjąć 150m2 kory. 
 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe 
odpowiedzi jako stanowiące integralną część SIWZ. Stanowisko Zamawiającego zostało przekazane 
Wykonawcom poprzez umieszczenie na stronie internetowej. 
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