
 

 Świdnik, dn.02.09.2013r.  

 

 

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  

 

 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących przedmiotowego 

postępowania Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 04.09.2013r., a tym 

samym pkt 11.8 SIWZ otrzymuje brzmienie:   

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta powinna być 

zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści: ,, Wykonanie 

nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku 

Czuby”- nie otwierać przed dniem 04.09.2013r. godz. 15.10.  

 

oraz pkt. 12 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

 

12. Termin i miejsce składania ofert  
12.1. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego - Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla 

Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, (Recepcja), do dnia 04.09.2013r. godz. 15.00.  

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w dn. 04.09.2013r. godz. 15.10 w siedzibie Zamawiającego - Port 

Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, w sali konferencyjnej.  

 

 

Jednocześnie pkt 4.1 SIWZ otrzymuje 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 (dot. drzew, krzewów, trawnika) winny być objęte 12 miesięcznym 

okresem gwarancyjnym w tym pielęgnacyjnym od momentu protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego. 
 

Ponadto, § 1 ust. 1 załącznika nr 8 (Istotne postanowienia umowy) 

 
 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( dot. drzew, krzewów, trawnika) winny być objęte 12 miesięcznym 

okresem gwarancyjnym w tym pielęgnacyjnym od momentu protokolarnego odbioru przez 

Zamawiającego.  

A. Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie 205 szt. drzew, 9614 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.  

 

§ 3 otrzymuje brzmienie: 

 

Terminy realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.10.2013r.  

z tym, że prace pielęgnacyjne dla nasadzonych drzew, krzewów, trawnika odbywać się będą przez 

okres 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanych nasadzeń. 

 

oraz § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 
Wykonawca na zrealizowane prace obejmujące: nasadzenia drzew, krzewów, trawnika udziela 

rocznej gwarancji jakości prac od daty ich końcowego odbioru. Dokument gwarancyjny 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu odbioru. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 


