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       wykonawcy 
 

 

dot. przetargu nieograniczonego nr ZOM/KP/14/15   na rekultywację terenu zieleni znajdującego się na 
obszarze parku Pole Mokotowskie 
 
 
Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia, Ŝe do specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                
wpłynęły następujące pytania:  

 
1. W zakresie i technologii wykonania prac załącznik nr 7 do SIWZ  Zamawiający wymaga zruszenia terenu przy 

pomocy kultywatora na 20 cm głębokości, co będzie, jeśli odkryte zostaną odpady inne niŜ gruz np. odpady 

komunalne niebezpieczne itp.? Czy Zamawiający będzie wymagał uprzątnięcia ich w ramach zaproponowanej 

ceny, czy potraktuje to jako przypadek wymagający dodatkowego rozliczenia? 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje usuwania odpadów komunalnych niebezpiecznych. JeŜeli                         

w trakcie wykonywania prac okaŜe się, Ŝe tego rodzaju odpady występują, ewentualne ich usunięcie 

nastąpi na podstawie odrębnego zamówienia. 

 

2. Zgodnie z opisem na powierzchni ok. 1200m2 naleŜy odspoić grunt na gł. do 20cm. Po dokonaniu wizji okazało się, 

Ŝe jest to grunt bezpośrednio sąsiadujący z samosiewami (głównie klon jesionolistny i bez czarny), które poprzednio 

rosły wzdłuŜ dawnego ogrodzenia bazy. Odspojenie gruntu spowoduje odsłonięcie ich systemów korzeniowych. 

Jakie działania naleŜy przewidzieć? 

Karpy wraz z systemem korzeniowym pozostałe po samosiewach zostaną usunięte do czasu rozpoczęcia 
prac. W przypadku odkrycia systemów korzeniowych samosiewów rosnących poza terenem 
zamówienia, naleŜy je przykryć ziemią ogrodniczą. 
 

3. Czy na całość obszaru 2,5ha naleŜy nawieźć łącznie 10cm humusu (8cm) i kompostu (2cm) ? 

Tak, naleŜy nawieźć na całość obszaru 2,5 ha. 
 

4. Dowiezienie i rozścielenie 10cm warstwy (8cm humus + 2cm kompost) spowoduje podniesienie się terenu o 10cm 

(obecnie jest płasko)– jak wobec tego ma być ukształtowana powierzchnia terenu? 

NaleŜy tak ukształtować powierzchnię, aby łagodnie połączyła się z poziomem istniejącego trawnika. 
Granica zakładanego trawnika  powinna być zrównana z granicą istniejącego trawnika.  
 

5. Na przedmiotowym obszarze znajduje się obumierający klon jesionolistny. Po czyjej stronie będzie jego usunięcie? 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje usunięcia klonu jesionolistnego. 
 

6. Dotyczy gwarancji: czy wykonawca ma obowiązek udzielenia 1 rocznej gwarancji, skoro nie będzie odpowiedzialny 

za pielęgnację wykonanych trawników? A przecieŜ jedynie właściwa pielęgnacja gwarantuje właściwy wzrost i 

rozwój trawy.  

Do czasu wschodu trawy Zamawiający nie przewiduje wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 
trawnika, poniewaŜ zakończenie prac przypadnie na przełom października i listopada i po tym okresie 
nie wykonuje się Ŝadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Gwarancja dotyczy załoŜenia trawnika                                     
i w przypadku  stwierdzenia braku wschodów trawy, nie spowodowanych np. aktami wandalizmu, 
klęską Ŝywiołową, Wykonawca powinien wykonać wysiew mieszanki traw, w miejscach jej braku.  
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