ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr.: ZP.271.22.2018, pn. Rewitalizacja
podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy
ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku” w nawiązaniu do realizacji
projektu „podwórko pokoleniowe” - SBP 2016,
Zamawiający: Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, tel.: 59 84 88 223,
w dniu 01.03.2018r. dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.).
Usunięty zostaje załącznik nr 14 do SIWZ – decyzja na wycinkę drzew oraz
Zamawiający załącza nowy obowiązujący opis przedmiotu zamówienia.
Zał. nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
pkt 7 było:7
Wycinka drzewa wraz z wywózką drewna we wskazane miejsce przez Zamawiającego
kolidującego z wjazdem na teren podwórka zgodnie z Decyzją zezwolenia na wycinkę drzewa
DROŚ-PZ.7120.1.154.2017 z dnia 10.07.2017 r.
Zał. nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
pkt 7 jest: 7.
Wycinka drzewa - 1 szt. drzewa z gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie
nieruchomości przy ul. Wrocławskiej w Słupsku (działka nr 68/4 obręb 12) – wraz z
karczowaniem i wywózką drewna we wskazane miejsce przez Zamawiającego - kolidującego
z wjazdem na teren podwórka. Wykonawca zobowiązany jest wykonać nasadzenia zastępcze
w ilości 2 szt. drzew ozdobnych liściastych o obwodzie pnia (mierzonym na wysokości
100 cm) 18-20 cm,z prawidłowo ukształtowaną dla danego gatunku drzewa koroną i
poprawnie rozwiniętym systemem korzeniowym. Drzewa powinny być trzykrotnie
szkółkowane, po posadzeniu należy je opalikować, stosują potrójne palikowanie z użyciem
taśmy elastycznej. Drzewa należy nasadzić na terenie parku im. Witkacego przy ul.
Frąckowskiego – 11 Listopadaw Słupsku (działka nr 869 obręb 10), w miejscach, które nie
będą kolidowałyz uzbrojeniem podziemnym.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej
nasadzonych drzew (z podziałem dokładnej daty wykonania nasadzeń, gatunków, obwodów
pni, mapy z zaznaczeniem miejsca ich nasadzenia wraz z dokumentacją fotograficzną)i
przekazać ją Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego oraz utrzymać żywotność
wykonanych nasadzeń przez okres 3 lat i zgłosić je po tym terminie do sprawdzenia
zachowanej żywotności.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
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