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Dotyczy:  12/BZP-U.510.11.2023/KB Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy 
ZSP nr 5 (SP 92) oraz Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3 ID 724747

 

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt 12/BZP-
U.510.11.2023/KB. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje poniższe wyjaśnienia i 
uzupełnienia z prośbą  o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty

Pytanie nr 7

Czy w miejscach nasadzeń przewidywana jest nawierzchnia wykończona geowłókniną i korą?

Odpowiedź nr 7:

Zgodnie z zapisami projektu zał. 1.1 pkt 14: „Na wszystkich rabatach na których będą sadzone 
krzewy i byliny należy rozścielić agrowłókninę, co powstrzyma rozwój chwastów. Po posadzeniu 
teren pod roślinami należy wyściółkować drobnomieloną korą drzew iglastych. Korowanie 
powierzchni pod roślinami powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin i dokładnym 
wyrównaniu ziemi. Kora, powinna być przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. 
pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej kory powinien być 
obojętny. Kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę 
grubości nie mniejszej niż 5cm”. Jednocześnie Wykonawca nie przewiduje do wykończenia 
nawierzchni w donicach używania geowłókniny i obsypywania korą.

Pytanie nr 8

Czy w miejscach nasadzeń jest już wykonana nawierzchnia z trawy? 

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że w miejscach przewidzianych pod nasadzenia znajduje się nawierzchnia 
trawiasta, zaś teren pod łąkę kwietną jest niezagospodarowany.

Pytanie nr 9

Jaka jest docelowa głębokość oraz średnica wykopów pod nasadzenia, dotycząca wymiany gleby?
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Odpowiedź nr 9:

Zamawiający w załączonej dokumentacji projektowej w pkt. 14 Projektu Wykonawczego zawarł 
informacje, iż: „należy sadzić krzewy i drzewa zgodnie z dokumentacją projektową z pełną zaprawą 
dołów ziemią żyzną”. Zgodnie z zapisami OPZ pkt. 3 ppkt. 3) b) -  „… szerokość dołów powinna 
zapewniać swobodne umieszczenie w nich korzeni sadzonych roślin z zachowaniem 10-20 cm 
przestrzeni, umożliwiającej wsypanie i ubicie ziemi pomiędzy ścianami dołu…”. Wymiana gruntu 
powinna się odbyć w objętości tożsamej z przestrzenią wokół bryły korzeniowej czyli na głębokość 
10-20 cm.  Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą, a wielkość dołów pod 
nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin zielnych dopasować do wielkości sadzonek.

Pytanie nr 10

Proszę o sprecyzowanie, dokładniejsze zaznaczenie na projektach, bądź ewentualne wyliczenie 
powierzchni dotyczącej nasadzeń? 

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje iż, w dokumentacji przetargowej lokalizacje i powierzchnie wszystkich 
nasadzeń są jednoznaczne określone. Nasadzenia drzew i krzewów wskazane są w pierwotnym 
projekcie (zał. 1) oraz w załączniku nr 2.1. Dodatkowo załącznik ten wskazuje lokalizacje łąki 
kwietnej o powierzchni ok. 300 m² (tj. ok. 33mx9m) oraz rabaty bylinowej o powierzchni ok. 30m² - 
dokładne rozmieszczenie roślin oraz wymiary rabaty zgodnie z pkt. III OPZ należy uzgodnić z 
Inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do realizacji.

Pytanie nr 11

Jaki obwód pnia przyjąć dla projektowanych drzew - ,,Robinia akacjowa" oraz ,,Jarząb szwedzki"?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający określił wielkość sadzonek drzew przez podanie ich minimalnej wysokości wynoszącej 
2,5 m.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 20-02-2023


		2023-02-20T13:51:23+0000
	Karol Tomasz Kalinowski




