Bolestraszyce, dnia 22.07.2019 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AG.226/4/2019
Nazwa zadania: wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego
Arboretum w Cisowej - „Rozebranie budynku owczarni, budowa ogrodzenia oraz
montaż monitoringu hybrydowego na terenie Arboretum w Cisowej” 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:
Pozycja siatka ogrodzeniowa pleciona h-200cm oczko 5x5cm
Pytanie ? z jakiej grubości drutu ma być wykonana siatka ogrodzeniowa.
Odpowiedź:
Siatka ogrodzeniowa leśna 200/20/15:
- grubość drutów środkowych pionowych i poziomych - 2 mm
- grubość drutów brzegowych 2,5 mm
- potrójny ocynk
- wytrzymałość na rozciąganie
• min 400 MPa dla drutów 2 mm
• min 1100 MPa dla drutów 2.5 mm
Pytanie 2:
Pytanie ?-proszę o dostarczenie szczegółu montażu siatki do słupka ogrodzeniowego
Odpowiedź:
Siatkę do słupka ogrodzeniowego należy montować zgodnie z instrukcją producenta siatki.
Pytanie 3:
Pytanie ? - Czy obsługa geodezyjna jest po stronie wykonawcy -brak w przedmiarze.
Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 pkt. f projektu umowy, obsługa geodezyjna po stronie
Wykonawcy.
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Pytanie 4:
Pytanie? -czy Zamawiający dostarcza i utrzymuje karty GSM do transmisji.
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dostarczy i będzie utrzymywał karty GSM.
Pytanie 5:
Pytanie ? brak dokumentacji ,rysunków instalacji monitoringu proszę o dostarczenie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją, rysunkami instalacji monitoringu.
Monitoring zostanie wykonany jako wolnostojące samodzielne zestawy na który składają się,
kamera zamontowana na słupie oświetleniowym zasilana z zestawu hybrydowego. Miejsce
montażu kamer wskaże Inwestor.

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
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