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Różnorodność Biologiczna 

 

 
 

Bolestraszyce, dnia 11. 07.2019 r. 
 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW 
 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AG.226/3/2019 

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 (t. j. 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: 
W opisie technicznym do projektu monitoringu i oświetlenia terenu jest mowa o kanalizacji 
kablowej dla której zaprojektowano betonowe studnie kablowe SK2 i SK6. Ze względu na duży 
ciężar tego typu studni do ich montażu konieczne będzie użycie ciężkiego dźwigu, którego dojazd 
do miejsca posadowienia studni jest utrudniony lub nawet niemożliwy. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie lekkich studni przelotowych z polietylenu, np. SKO-
2/4-PE f-my ELPLAST + ? 
 
Odpowiedź: 
Dopuszcza się zastosowanie lekkich studni z polietylenu pod warunkiem zastosowania  na 
studniach zlokalizowanych w alejkach pokryw ciężkich w klasie B125. 
 
Pytanie 2: 
W treści SIWZ w rozdziale V pkt 2.2a Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał należycie 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną robotę 
polegającą na budowie i/lub rozbudowie i/ lub przebudowie i/ lub remoncie ciągu 
komunikacyjnego pieszego lub pieszo-jezdnego lub alejki, w technologii budowy dróg z kruszywa 
mineralnego łamanego, o długości min. 1000 mb. Czy Zamawiający uzna, że wymóg zostanie 
spełniony jeśli Wykonawca wykonał robotę polegającą na budowie drogi lub jezdni, w technologii 
budowy dróg z kruszywa mineralnego o w/w długości? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeśli Wykonawca wykaże,  
że wykonał robotę polegającą na budowie drogi lub jezdni, w technologii budowy dróg z kruszywa 
mineralnego o długości min. 1000 mb. 
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W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ  
w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz terminu składania ofert. 

Treść pkt. 2 ppkt. 2.2. lit. a w rozdz. V SIWZ dotycząca warunku w zakresie zdolności 
technicznej i zawodowej, 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. 2 ppkt.2.2.  lit a rozdz. V  SIWZ 
 

MINIMALNY POZIOM ZDOLNOŚCI 
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe, 
zapewniające należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że: 
a. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 
− co najmniej jedną robotę polegającą na budowie i/lub rozbudowie i/ lub przebudowie i/ lub 

remoncie ciągu komunikacyjnego pieszego lub pieszo-jezdnego lub alejki lub drogi lub 
jezdni, w technologii budowy dróg z kruszywa mineralnego łamanego, o długości min. 
1000 mb, 

− co najmniej jedną robotę polegającą na budowie i/lub rozbudowie i/ lub przebudowie 
instalacji monitoringu i kanalizacji kablowej, o łącznej długości min. 1500 mb 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. 

warunek można spełnić łącznie. 

pkt. 3 i pkt. 6 rozdz. VIII SIWZ 
 

3. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert,                                                            
tj.  do dnia 23.07.2019 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, Bolestraszyce 130, 37 – 722 
Wyszatyce do dnia 23.07.2019 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 226/3/2019 

Nie otwierać przed dniem: 23.07.2019 r. godz. 10:15 
 

 

pkt. 1 i pkt. 2 rozdz.  XII SIWZ 
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1. Ofertę należy złożyć do dnia 23.07.2019r. 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 23.07.2019 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 


