
 

 

Bolestraszyce 19.06.2019 

 

DO WSZYTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AG.226/2/2019 Nazwa 

zadania: wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w 

Bolestraszycach  - „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa 

oświetlenia parkowego i monitoringu na terenie Arboretum  

i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach - Etap I” w ramach projektu „Ochrona 

różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego 

Arboretum w Bolestraszycach” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od uczestnika 

postępowania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w brzmieniu 

przytoczonym poniżej, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1  
Po pobraniu dokumentacji przetargowej ze strony Zamawiającego, po rozpakowaniu pojawia się 

plik o nazwie "Jeżowo PDF" w którym znajduje się projekt "Otwarta strefa aktywności w Jeżowie". 

W opisanym zakresie w SIWZ  brak jest jakiejkolwiek informacji, że zakres z projektu dotyczy w/w 

postępowania. 

W związku z powyższym prosimy o informację czy należy on również do przedmiotowego 

postępowania? 

Jeśli tak, prosimy o dołączenie przedmiarów, gdyż brak jest ich w dokumentacji. 

 

Odpowiedź na Pytanie 1  
Zamawiający nie zamieszczał, ani na stronie Zamawiającego nie znajduje się plik o nazwie 

"Jeżowo PDF" w którym znajduje się projekt "Otwarta strefa aktywności w Jeżowie". 

Pytanie 2 
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie obejmuje I Etap realizacji inwestycji 

„Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia parkowego i 

monitoringu na terenie Arboretum Zakład Fizjografii w Bolestraszycach”. Dokumentacja obejmuje 

szerszy zakres niż objęty niniejszym postępowaniem przetargowym. 

Szczegółowy zakres robót objęty niniejszym postępowaniem przetargowym określony został w 

przedmiarze robót." 

Ponieważ rozliczenie jest ryczałtowe, prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w 

udostępnione przedmiary dotyczące w/w postępowania obejmują cały zakres umowy do 

wykonania. 

 

Odpowiedź na Pytanie 2 
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie obejmuje I Etap realizacji inwestycji. 



 

 

Załączona do SIWZ Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż objęty niniejszym 

postępowaniem przetargowym. 

Szczegółowy zakres robót objęty niniejszym postępowaniem przetargowym określony został w 

przedmiarach robót. 

 

 

        Oryginał podpisany przez: 
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