
 

Bolestraszyce 25.06.2019 

 

DO WSZYSTKICH 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  
Proszę Zamawiającego o udostępnienie specyfikacji urządzeń: szczegółowa specyfikacja 

techniczna rozdział 2.1 - Stosowane materiały, pozycja: 

17.  Punkt dystrybucyjno - zasilający instalacji monitoringu w obudowie ZK1 - kompletnie 

wyposażony szt. 15 

18. Rejestrator do monitoringu szt. 3 

 

Odpowiedź  

− POZ. 17 - Punkt zasilająco-dystrybucyjny minimalne wyposażenie: 

� zasilacz buforowy + akumulator min 7Ah 

� switch 8x POE 1GB 

� media konwerter 

− POZ. 18 - Rejestrator do monitoringu: 

� 16 kanałowy 6GB obsługiwany przez PSS Smart 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.                                  

z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie terminu 
składania ofert. 
  

W związku z powyższym treść pkt. 3 i 6 w rozdz. VIII SIWZ „Wymagania dotyczące wadium”, pkt. 

10 w rozdz. X SIWZ „Opis sposobu przygotowania oferty” oraz pkt. 1 i pkt. 2 rozdz. XII SIWZ 

„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymują brzmienie: 

 

pkt 3 i pkt. 6 rozdz. VIII SIWZ 

3. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert,                                                            

tj.  do dnia 02.07.2019 r. do godz. 1000 
6. Wadium wnoszone w formie jak w pkt 2 lit. b – e należy złożyć w formie oryginału w Arboretum 

i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach do dnia 02.07.2019 r. do  godz. 1000 
 



 

pkt. 10 rozdz.  X SIWZ 

10. Ofertę należy umieścić w kopercie i opisać następująco: 

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach 
37 – 722 Wyszatyce Bolestraszyce 130 

OFERTA na 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” 

Nr sprawy AG 226/2/2019 
Nie otwierać przed dniem: 02.07.2019 r. godz. 10:15 

pkt. 1 i pkt. 2 rozdz.  XII SIWZ 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 02.07.2019r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, tj. 

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce 130, 37 – 722 
Wyszatyce  (od poniedziałku do piątku w godz.  7:00 – 15:00). 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego 

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, Bolestraszyce 130, 37 – 722 
Wyszatyce  pokój nr 18   
 

 

Informuję, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 

 

 

        Oryginał podpisany przez: 

DYREKTOR 

dr Narcyz Piórecki 

 


