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l.dz. ……./PIM/02/20/DK/2016-90              

Dotyczy: „Budowa dróg rowerowych w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Ronda 

Skubiszewskiego do ul. Jugosłowiańskiej (Poznań)” , nr postepowania  

PIM/01/21/ZP1/2016-90. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), 

Zamawiający informuje o pytaniu skierowanym do treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SWZ) w postępowaniu: 

Pakiet nr 1 z 16.02.2021 r.  

Pytanie nr 1  

Proszę o wyjaśnienie zapisu dokumentacji projektowej. W projekcie E.1.2. – W opisie rośliny 

– Irga Dammera piszą Państwo iż wysokość rośliny ma 0,1-0,15 m. W tabeli poniżej oraz              

w kosztorysie wymagają Państwo wysokość 30-40 cm. Proszę o sprostowanie pomyłki.  

Wyjaśnienia Zamawiającego                                                              

Zamawiający informuje, że należy zastosować roślinę Irga Dammera  o wysokości 30-40 

cm. Zgodnie z tabelą z doborem gatunkowym w pkt. VI projektu i kosztorysem 

Pytanie nr 2 

Proszę o wyjaśnienie czy klon polny ma być w gatunku, czy dopuszczają Państwo odmiany. 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że dopuszcza się klon polny „Elsrijk”. 

Pytanie nr 3 

Proszę o wyjaśnienie czy dereń biały ma być w gatunku czy dopuszczają Państwo odmiany. 

 

Wykonawcy w postępowaniu  
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Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że dopuszcza się odmianę – Elegantissima. 

Pytanie nr 4 

Czy mogą Państwo zaproponować roślinę zastępczą za tawułę japońską? Na dzień 

dzisiejszy bardzo trudna do zdobycia – producenci przestają produkować.  

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowanie odmian tawuły japońskiej, które są 

bardziej dostępne. 

Pakiet nr 2 z 18.02.2021 r.  

Pytanie nr 1  

w dokumentacji przetargowej znajduje się taki zapis: 

1.5.15. Materiały z rozbiórek 

W przypadku materiałów pozostających z rozbiórki podczas realizacji robót budowlanych, 

jak również w przypadku nadmiaru materiałów ziemnych wynikającego z bilansu robót 

ziemnych, bądź nieprzydatności gruntu do wykorzystania, Wykonawca staje się twórcą 

odpadów, na którym spoczywają obowiązki wynikające z gospodarowania odpadami. 

Odpady powstałe w wyniku realizacji prac, nie przedstawiające żadnej wartości z punktu 

widzenia ponownego wykorzystania pozostawia się w dyspozycji Wykonawcy robót, który 

podejmie odpowiednie działania zgodne z przepisami w celu utylizacji odpadów.                                 

O zakwalifikowaniu materiału pochodzącego z rozbiórki jako odpad decydował będzie 

każdorazowo Inspektor Nadzoru. 

Czy mogę prosić o wskazanie miejsca wywozu materiału, który przez Inspektora zostanie 

wskazany jako materiał do ponownego wykorzystania, np. pofrez? 

Wyjaśnienia Zamawiającego  

Zamawiający informuje, że Pofrez jako materiał do ponownego wykorzystania należy 

wywozić do Magazynu ZDM znajdującego się przy ul. Energetycznej w Poznaniu. 

 

 

Otrzymują:  

1. Wykonawcy w postępowaniu za pośrednictwem www.pim.poznan.pl , 

2. a/a 


