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Zamawiający
Gmina Miasto Sierpc
Piastowska 11A
09-200 Sierpc
Wykonawcy - WSZYSCY,
strona internetowa zamawiającego
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie zieleni i czystości, w tym mogił
i miejsc pamięci narodowej oraz urządzeń małej architektury na terenach
zielonych Miasta Sierpca stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc”
Informuje że zgodnie z art. 38 uPZP wpłynęły zapytania do treści SIWZ Zamawiający
przekazuje swoje stanowisko w sprawie:
Pytanie numer 1: Czy zgrabione liście, ścięte części drzew, krzewów i żywopłotów należy
wywieźć na składowisko odpadów i okazać się w tym zakresie właściwą dokumentacją (karty
przekazania odpadów)
Odpowiedź numer 1: Zgodnie z załącznikiem nr do 7 do SIWZ - wzorem umowy w §2 pkt 8a tj:
Wykonawca w ramach zadań, jest zobowiązany w szczególności do zagospodarowania
odpadów biodegradowalnych powstałych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami na własny koszt.
Pytanie numer 2: Jakie są wymagania Zamawiającego w stosunku do palików i taśm przy
drzewkach (proszę o wskazanie rodzaju materiału, wymiarów, głębokości wkopania)
Odpowiedź numer 2: Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ tj. opisu przedmiotu
zamówienia pkt 5 lit. e) do obowiązków Wykonawcy należeć będzie pielęgnacja drzew,
krzewów oraz żywopłotów, w szczególności poprawianie oraz wymiana palików i taśm przy
drzewkach (materiał Wykonawcy).
W przypadku zlecenia czynności poprawienia palików i taśm Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca na nowo wkopał już istniejące paliki oraz dokonał ponownego mocowania
istniejącą taśmą zgodnie ze sztuką, w sposób prowadzący do zabezpieczania materiału
roślinnego tj. drzewka przed mechanicznym uszkodzeniem oraz warunkami atmosferycznymi
przy uwzględnieniu niżej opisanych zasad.
Natomiast w przypadku zlecenia przez Zamawiającego czynności wymiany dotychczas
zastosowanego materiału tj. palików i taśm Zamawiający wymaga zastosowania palików
i taśm z materiału tożsamego do wymienianego. Paliki powinny być wykonane z drewna
dodatkowo zaimpregnowanego. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby rozmiar palika
został dobrany w zależności od długości pnia drzewka. W większości przypadków na terenie
miasta Sierpca zastosowano od dwóch do trzech palików na jedno drzewko o wymiarach
w przekroju 3 cm x 5 cm i 5 cm x 5 cm oraz wysokości ok. 1,20-1,50 m na poziomem gruntu
(w zależności od rozmiaru drzewka tj. wysokości pnia i odległości do korony).
Paliki należy wbić na głębokość ok. 40-60 cm (we względnie bezpiecznej odległości od bryły
korzeniowej drzewka – ok. 45 cm).
Pień drzewka należy związać z palikami (tuż pod koroną drzewka) za pomocą elastycznej,
szerokiej, parcianej taśmy (opaski) o szerokości 5 cm w kolorze czarnym. Mocowania pnia
z palikami nie mogą być zbyt ciasne, powinny one pozwalać na swobodne, lecz ograniczone
bujanie się na wietrze korony drzewka.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wiedzy i doświadczenia w tego typu pracach.

Pytanie numer 3: Co rozumie Zamawiający poprzez zapis "przygotowanie gruntu" (Rozdział VII
SIWZ, ust. 19 Zakładanie trawników....).
Odpowiedź numer 3: Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ tj. opisu przedmiotu
zamówienia pkt 19 do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zakładanie trawników,
odnawianie oraz dosiewanie istniejących trawników na terenach wskazywanych przez
Zamawiającego:
1) przygotowanie gruntu,
2) wysianie nasion,
3) utrzymanie trawników wraz z ich zraszaniem.
W przypadku przygotowania gruntu przed założeniem trawnika Zamawiający będzie
wymagał wykonania prac tj.:
a) spulchnienie ziemi ręcznie lub mechanicznie, poprzez usunięcie darniny i przekopanie
wierzchniej warstwy ziemi (na głębokość około 10-15 cm). Czynności te należy
wykonać tak, aby rozkruszyć grudki ziemi i dobrze ją napowietrzyć, rozluźnić i poprawić
jej strukturę.
b) oczyszczenie terenu z kamieni/korzeni/ itp.
c) niwelacja terenu i wyrównanie nawierzchni ziemi przed siewem,
d) w przypadku napotkania ciężkiego podłoża gliniastego należy rozluźnić je piaskiem,
natomiast pojemność wodną gleby piaszczystej można poprawić, mieszając ją
z torfem albo kompostem (wszelkie takie roboty dodatkowe takie należy skonsultować
z Zamawiającym),
e) wysianie nasion trawy przy użyciu siewnika, który posiada regulację strumienia nasion
i pozwala na równomierne zasianie. Siew należy wykonać zgodnie ze sztuką tj: pasami
na minimalną zakładkę, a następnie kolejnymi pasami w prostopadłym kierunku do
poprzednich, aby zapewnić równomierne rozsianie nasion. Sugerowana ilość trawy na
1m2 powierzchni trawnika to przynajmniej 30-40 g nasion. Do wysiewu należy
zastosować mieszanki nasion na trawniki uniwersalne. Sugerowany skład mieszanki
nasion powinien zawierać się rajgras angielski (minimum dwie odmiany) oraz kostrzewa
czerwona (minimum dwie odmiany),
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