
PLP.271.1.2020                                                                                Przyrów dnia 30.01.2020

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.: 
,,ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW 
REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI  PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA”

  W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące przedmiotu 
zamówienia, informujemy:
1. Prosimy o przesłanie zdjęcia referencyjnego/ projektu/ specyfikacji technicznej dla:
Odp. 1• stanowiska sędziowskiego do siatkówki
https://sportplus.pl/stanowisko-sedziowskie-do-siatkowki-plazowej-p-1992.html     
• kosza miejskiego na śmieci
https://www.lawkisklep.pl/608-2484-parkowy-miejski-kosz-na-smieci-centurion-.html    
kolor dostosować do koloru altan. 
• siedziska 1,5 m o konstrukcji  na deskach 2x6cm 
https://hanimat.pl/ekologiczne-materialy-budowlane-z-tworzyw-sztucznych-hanit/lawki-i-
stoly/lawki-i-stoly/  , ławka bez oparcia Sofia.
Jeśli inwestor będzie chciał zmienić na ławki z oparciem:
 • stojaka ogrodowego Eldorado - czy wycena ma obejmować również hamak (jeśli tak 
to jaki)?
https://www.whamaku.pl/stojak-ogrodowy-eldorado-2238-p2238?
r=g&gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu6gOkPFnJTsR9l3t3tIczMLTJMESUjt_9rfwIS
dM_CgM6bLyTEoa3hoCiVsQAvD_BwE
  https://www.whamaku.pl/hamak-z-drazkiem-p2466#color=4263
• bujaka sprężynowego foka, koń
https://brykacze.pl/nova-sprezynowiec-foka-hdpe-5280.html?
search_query=skoczek&results=13 
lub 
https://playtime.pl/produkt/1844/sprezynowiec-lisek/208 
oraz
https://playtime.pl/produkt/897/sprezynowiec-konik/208 

• huśtawki równoważni i wagowej "pieski"
https://playtime.pl/produkt/899/sprezynowiec-koniki/208  
lub
https://brykacze.pl/nova-sprezynowiec-foka-hdpe-5280.html?
search_query=skoczek&results=13  

• lampy solarnej  parkowej 4m Modern 20 LED (20001m)
http://www.solarsystemy.pl/lampa-solarna-parkowa-4m-modern-20-led-2000lm-p-1113.html  
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2. Prosimy o podanie dokładnego spisu planowanych roślin, wraz parametrami szkółkarskimi 
dla:
• obsadzenia kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi lub wieloletnimi w 
ilości 9 szt/m2 
• obsadzenia kwietników bylinami w ilości 9 szt/m2 

Odp. 2 Proponuję zastosowanie bylin, lub krzewów liściastych, nie będą wymagane coroczne
nasadzenia (wybór rabaty do uzgodnienia z inwestorem)

1). Środek rabaty Echinacea purpurea- (jeżówka purpurowa)- odmiana wielokolorowa 
'Cheyenne Spirit' 7szt/m2
obrzeże rabaty Bergenia - (bergenia) odmiana 'Rotblum" co 30-40cm
2). W środku Hydrangea paniculata - (hortensja bukietowa) 'Polar Bear'  5szt. co 1m.
Reszta rabaty- Hermerocallis (liliowiec)- 'Franc Hals' 5szt/m2
3). Salvia nemorosa (szałwia omszona)- 9szt/m2

3. Prosimy o przesłanie opisu prac branży zieleń

Odp. 3 Przygotowanie podłoża
Przed sadzeniem glebę trzeba przede wszystkim odchwaścić oraz usunąć kamienie, gruz i 
ewentualne śmieci. 
Następnym krokiem jest przekopanie podłoża np. widłami amerykańskimi. Można 
jednocześnie dodać kompost lub żyzne podłoże z worków. Luźna struktura gleby korzystnie 
wpływa na rozrastanie się bylin. 
Jak sadzić byliny
Ustawianie roślin przy zachowaniu odpowiednich odstępów. Doniczki powinny być przed 
sadzeniem zalane lub moczone w wodzie. Bryła nie powinna być sucha. Rozstawienie 
korygujemy obchodząc rabatę i patrząc na rośliny ze wszystkich stron.
Następnie kopiemy dołki nieco głębsze niż wysokość bryły korzeniowej i dwa razy szersze 
niż jej średnica, aby było miejsce na zaprawienie dołka. Wyjmujemy roślinę z doniczki i 
próbujemy poluzować korzenie, delikatnie je rozrywając lub rozwijając.
Na dno nasypujemy kompost lub dowolną ziemię ogrodniczą (zgodnie z wymaganiami) i 
lekko mieszamy z ziemią rodzimą z dna dołka, ustawiamy roślinę, dosypujemy żyznej ziemi 
do połowy i uciskamy przestrzeń rękami aby usunąć powietrze. Nie dodajemy nawozów 
mineralnych. Dokładnie podlewamy. Wtedy woda wsiąknie a nie wypłynie z dołka. 
Dodajemy brakującej ziemi. 
 Na koniec ponownie podlewamy i ściółkujemy. Ściółka chroni przed chwastami i zatrzymuje
wilgoć w glebie.
W bardzo wilgotnej glebie zaleca się uformować mały wzgórek i na tym sadzić rośliny. Na 
dnie wcześniej rozkładamy kamyczki (drenaż).

4. Czy nasadzenia przewidują palikowanie drzew, korowanie nasadzeń ?

Odp. 4 Tak proszę uwzględnić palikowanie drzew (zapobiegnie to łamaniu się drzew na 
silnym wietrze oraz spowoduje lepsze i szybsze ukorzenienie) oraz obsypanie 
przekompostowana korą lub przekompostowanymi zrębkami drzewnymi (ściółka zatrzyma 
wilgoć i zapobiegnie nadmiernemu zachwaszczeniu).
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Zamawiający informuje, że publikuje wyjaśnienie do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania 
ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert 
pozostają bez zmian.  
 

Otrzymują:
BIP
a/a
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