
 

 Przedsięwzięcie pn. „Poprawa i wzmocnienie ochrony zasobów genowych sukulentów w 
uprawach szklarniowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego” dofinansowywane 

ze środków Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 
688/2019/Wn-01/OP-WK/D 

 

 

Wrocław, 12.07.2021 r. 

 

 

nr postępowania: BZP.2712.5.2021.KDD 

 

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania) 

 

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod 

nazwą: Przebudowa zespołu zabytkowych szklarni nr 1-3 na terenie Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 23 

 

 

Na podstawie art. 284 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwana uPzp, Zamawiający przekazuje treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania: 

Pytanie nr 10: 

Według zapisów na rysunku D-2 ścianki całoszklane alum. oraz w opisie projektu wykonawczego 

ścianki systemowe mają posiadać nadruk ceramiczny - nadruk z motywami pejzażu 

afrykańskiego. Koszty wykonania nadruku są zależne od wielu czynników, w tym m.in. wielkości, 

ilości i nasyceniu kolorów itp. W celu wykonania rzetelnej wyceny prosimy o przedstawienie 

wzoru nadruku. 

Odpowiedź nr 10: 

Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie przedstawić konkretnego wzoru. Na 

wydzieleniach szklanych obu pomieszczeń technicznych należy przewidzeń nadruk 

widoków pejzażów dziennych afrykańskich dla szklarni AFRYKA i meksykańskich dla 

szklarni MEKSYK. Pejzaże będą przedstawiają roślinność obu regionów. 

 

Pytanie nr 11: 

Proszę o sprecyzowanie jak mają wyglądać mnożarki.  

Odpowiedź nr 11: 

Schematyczny wygląd mnożarki pokazano na załączonym szkicu (Załącznik nr 1 do 

niniejszej informacji). Mnożarka jest to aluminiowa skrzynia o wymiarach jak na 

szkicu, od góry zamykana wiekiem dzielonym na dwie równe części. Dwie części wieka 

wykonane będą z profili aluminiowych wypełnionych przeźroczystym plexiglasem. 

Każda z połówek wieka zamykana i otwierana będzie niezależnie od siebie. System 

podnoszenia i opuszczania wieka ma umożliwiać zatrzymanie wieka w dowolnej 

pozycji w przedziale od 5 do 85 stopni nachylenia. Od wewnątrz ściany boczne i dno 

ocieplone warstwą styropianu gr. min. 3 cm zabezpieczonego folią od strony gruntu. 

Wyposażenie mnożarek zgodnie z opisem w STWiORB nr 04.06.00. 

 

Pytanie nr 12: 

Proszę o sprecyzowanie jak mają wyglądać blaty robocze i z jakich materiałów mają być 

wykonane. Stal ocynkowana, aluminiowa, nierdzewna.  

Odpowiedź nr 12: 

W załączeniu Zamawiający przekazuje zdjęcie przykładowego stołu roboczego 

wysokość rantu 10-15 cm (Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji). Zgodnie z opisem 

w SWiORB nr 04.06.00 będą aluminiowe. 
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Pytanie nr 13: 

Proszę o sprecyzowanie jak mają być wykonane parapety przewidziane w mniejszej szklarni przy 

drzwiach.  

Odpowiedź nr 13: 

Parapety/ tarasy na rośliny w przy wejściu do szklarni MEKSYK  zostały szczegółowo 

przedstawione na rysunku D-1 oraz opisane w STWiORB nr 04.06.00. Podkonstrukcja 

i donice mają stanowić jeden system. Sposób montażu okładzin z blach corten do 

wyboru Wykonawcy. Łączniki niewidoczne lub w kolorze okładziny. 

 

Pytanie nr 14: 

Proszę o sprecyzowanie jak i w jakiej ilości np. m2 ma być wykonany grawer na szkle w 2 

pomieszczeniach technicznych w szklarni 1 oraz 3.  

Odpowiedź nr 14: 

Nadruk, a nie grawer, ma być wykonany na całych powierzchniach przeszklenia 

pokazanych na widokach 1-1, 2-2, 3-3 i 4-4 z rysunku D-2. 

 

Pytanie nr 15: 

Proszę o sprecyzowanie jaki fotel relaksacyjny należy dostarczyć. Rozbieżności cenowe takich 

foteli są bardzo duże. 

Odpowiedź nr 15: 

Fotel ma być rattanowy z podłokietnikami zgodnie z opisem w STWiORB nr 04.06.00. 

Wysokość oparcia wysoka 100-110 cm. 

 

 

Załączniki do niniejszej Informacji:  

1. Rysunek schematyczny mnożarki 

2. Przykładowy stół roboczy 

 

 
Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla 

Wykonawców. 
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