
Świdnik, dn.26.08.2013r. 

 

Dot.  Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu 

Parku Czuby  

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 341834-2013w dn. 23.08.2013 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie: 

Pytanie 1: 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością krzewów poszczególnych gatunków a 

ilością zsumowaną tych krzewów podanych przez Zamawiającego w SIWZ pkt. 4 (różnica 

300 szt.) 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, że jest to oczywista omyłka pisarska. Zsumowana ilość krzewów 

wynosi 9914 sztuk. 

Jednocześnie punkt 4.1  SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń zastępczych z tytułu usunięcia drzew w 

ramach tzw. Kompensacji przyrodniczej, na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu 

Parku Czuby. Nasadzenia winny być objęte 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym w tym 

pielęgnacyjnym od momentu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.  

 

A. Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie 205 szt. drzew, 9914 szt. krzewów, 1000 m2 

trawy – na terenie Parku Czuby:  

 

a) drzewa:  

Brzoza brodawkowata (Betula pendula) – 15 szt.  

Buk pospolity (fagus sylvatica „Atropurpurea”- 4 szt.  

Brzoza pożyteczna (Betula utilis var.”Jacquemani”) – 50 szt.  

Brzoza pożyteczna (Betula utilis „Doorenbos”) – 10 szt.  

Jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior) – 8 szt.  

Klon polny (Acer compestre) – 2 szt.  

Lipa drobnolistna “Freenspire” (Tilia cordata “Freenspire”) – 4 szt.  

Wiśnia piłkowana “Kanzen” (Prunus serrulata “Kanzen”) – 100 szt.  

Buk pospolity „Purple Fountain” (Fagus sylvatica „Purple Fountain”) – 12 szt.  

 

b) krzewy:  

róża Rugby “ Bokrarug” ( Rosa Rugby “Bokrarug”) – 750 szt.  

pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa „Tilford Cream”) – 2550 szt.  

pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa „Gold Start”) – 4550 szt.  

tawuła japońska (Spirea japonica „Gold Mound”) – 1400 szt.  



tawuła gęsto kwiatowa (Spirea densiflora”) – 30 szt.  

lilak Meyera „Palibin” (Syryngia meyeri „Palibin”) – 626 szt.  

lilak pospolity „Mechel Buchner” (Syryngia vulgaris „Mechel Buchner”) – 8 szt.  

 

c) trawniki- 1000 m2  

d) termin realizacji nasadzeń- 30.10.2013r.  

B. Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie 64 szt. drzew - na terenie Zespołu Szkół nr 9 w 

Lublinie, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin:  

a) drzewa:  

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) – 64 szt.  

 

b) termin wykonania nasadzeń do dnia 30.10.2013r. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


