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Łódź, dnia  19.04.2017 r. 

 

ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pielęgnację i leczenie 

starodrzewia w Parku im. ks. J. Poniatowskiego i na cmentarzach komunalnych 

w Łodzi w 2017 r. 

 

 

Zamawiający – Miasto Łódź, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, w oparciu o art. 38 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi w świetle art. 38 ust. 4 Pzp 

stanowią odpowiednio zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 

Części II i są dla wykonawców wiążące. 

 

Pytanie: 

Proszę o sprecyzowanie zakresu prac dotyczących zamówienia „Pielęgnacja i 

leczenie starodrzewia w Parku im. ks. J. Poniatowskiego i na cmentarzach 

komunalnych w Łodzi w 2017 r. (oznaczenie postępowania 

ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017) dotyczącego części II, a w szczególności: 

- proszę o podanie obmiarów oraz lokalizacji drzew przewidzianych do wycinki 

119 szt. 

- proszę o podanie obmiarów oraz lokalizacji drzew przewidzianych do 

pielęgnacji 402 szt. 

- jaki typ wiązań elastycznych przewidziany został do zastosowania w 

wykazanych 18 szt. (o wytrzymałości 2t, 4t, 8t, statyczne)? 

- jaki typ podpór zastosować (podpora typu "A", pojedyncza podpora)? 

- jaki rodzaj materiału użyć do wykonania podpór (drewno, metal)? 

- jakie średnice i długości konarów mają być podpierane (bez tej wiedzy nie 

można dobrać parametrów podpór)? 

- jak podpory mają być kotwione oraz jak zawiasy mają być mocowane do 

podpór i konaru? 
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W SIWZ w punkcie 3.1.2.6 napisane jest: "Dokumentacja wykonawcza wykonana 

przez Biuro Opracowywania Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS z 

Chełma (mapy, tabele z wykazem roślin wyznaczonych do wycinki lub pielęgnacji 

itp.)", lecz nie znalazłem takowej dokumentacji w SIWZ, ani w załącznikach.  

 

Bez podania obmiarów drzew, a także odpowiedzi na powyższe pytania nie jest 

możliwe wykonanie rzetelnej wyceny, a ewentualne nadesłane oferty nie będą 

porównywalne. Wyjaśnienie powyższych kwestii zapobiegnie w przyszłości 

rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami a wykonanymi pracami. 

 

Odpowiedź: 

 

I. Odpowiedzi na zagadnienia dotyczące tiret 1, 2, 4, 5, 7 udzielono w dniu 12.04.2017 r. 

 

II. Odnośnie pytań zawartych w tiret 3 i 6, dane zawarte są w załączonej Opinii mgr. inż. 

Macieja Łacwika. W oparciu o w/w Opinię, Zamawiający dokonuje zmian w  następujących 

pozycjach kosztorysu ofertowego (przedmiarów):  

 

a) 

d.6. Zieleń 

d.6.5. Pielęgnacja drzewostanu 

d.6.5.6. Zastosowanie wiązań elastycznych drzewa o obwodzie powyżej 200 cm - (17 szt.)  

Rezygnacja z wiązań na drzewie B.147, w to miejsce należy zastosować wiązanie na 

drzewie nr E.36. 

d.6.5.7. Zastosowanie podpór pnia i konarów drzewa o obwodzie od 101 do 200cm - (5 

szt.) 

Rezygnacja z podpór przy następujących drzewach: A.388, D.71, F.138, F.139. Inne 

drzewa wyznaczone do zastosowania podpór: D. 89, E.84. 

d.6.5.8. Zastosowanie podpór pnia i konarów drzewa o obwodzie powyżej 200 cm - (5 szt.) 

Rezygnacja z podpór przy drzewach: D.122, D.349. Zamiennie należy zastosować 

podpory na drzewach D.112 oraz E.73.  

 

b) 

W pozycji 6.5.3. przedmiaru zwiększa się liczba drzew o obwodzie od 101 do 200 cm,  

przeznaczonych do pielęgnacji z 197 szt. do 199 szt., o drzewa o nr inwentaryzacyjnych 

A.388 i A.47.  

Tym samym łączna ilość drzew do pielęgnacji w formularzu ofertowym pozostaje bez 

zmian tj. 402 szt. 

 

c)  

Zamawiający wyjaśnia ponadto że w pozycjach przedmiaru:  

d.6.5.5. 

d.6.5.6. 
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d.6.5.7. 

d.6.5.8. 

dane dotyczące wielkości pni drzew odnoszą się  do obwodów  a nie jak omyłkowo 

podano średnic pni. 

 

III. Ww. zmiany nie powodują przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. (Zmawiający 

w dn. 12.04.2017 r. przedłużył już termin składania i otwarcia ofert uwzględniając 

udzielenie wyjaśnień dotyczących tiret 3 i 6 w dniu 19.04.2017 r. oraz postanowienia art. 

12a ust. 2 pkt 1 Pzp)  

 

 

Zastępca Dyrektora  

Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi 

ds. Finansowych i 

Administracyjnych 

 
/podpis nieczytelny/ 

 

Milena Olczak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którym Zamawiający przekazał SIWZ 

Zamieszczono:  

- strona internetowa http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne/281-2017-4-starodrzew.html  

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne/281-2017-4-starodrzew.html

