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Nr sprawy: ZP.261.10.2021.PR.72

WYKONAWCY
Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym wariancie pierwszym
na: „Dostawę materiałów wraz z elementami montażowymi do wykonania zabezpieczeń przed szkodami
wyrządzanymi przez gatunki objęte ochroną – podział na 6 zadań.”
I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 , z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, poniżej
pytania wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1
Czy gwarancją 5 letnią mają zostać objęte wszystkie elementy zestawu: akumulator, słupki, lina czy tylko
elektryzator?
Odpowiedź nr 1
Gwarancją 5 letnią ma zostać objęty elektryzator.
Pytanie nr 2
Czy ogrodzenie będzie dementowane na zimę, czy będzie stało cały rok.
Odpowiedź nr 2
Ogrodzenie jest całoroczne, jednakże dopuszcza się jego demontaż na okres zimowy.
Pytanie nr 3
W warunkach technicznych jest podana wysokość siatki, ale również montaż taśmy na tej wysokości 120cm. Czy
nie jest to błąd techniczny?
Odpowiedź nr 3
Podaną w opisie wysokość 120 – 140 cm należy rozumieć jako całkowitą minimalną wysokość ogrodzenia po
zamontowaniu w terenie. To jest w tym przedziale należy umieścić siatkę o wysokości 120 cm i taśmę na
wysokości 140 cm.
Parametr wysokości 120-140 cm należy rozumieć jako dolną dopuszczalną granicę. Zatem dopuszczalne jest
zaoferowanie siatki o wysokości ponad 120 cm. W tym przypadku taśma może być montowana nad siatką w
przedziale 10-20 cm, jednakże całkowita wysokość ogrodzenia nie może być niższa niż 140 cm. Słupki
podtrzymujące siatkę muszą umożliwiać montaż taśmy.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 , z późn. zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia w
następującym zakresie:
1. Pkt 6 w rozdziale IV SWZ otrzymuje brzmienie:
„6.Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany, wyjaśnienia treści SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/defb748c-5e01-47e9-af73-d42afe979ff0
oraz
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia”.
2. Ppkt 2 w pkt 21 w rozdziale VII SWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„2)Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 09.11.2021 r. włącznie. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 11.10.2021 r. (pierwotny termin składania i
otwarcia ofert 06.10.2021 r.). Ilekroć w SWZ występuje data 06.10.2021 r. zastępuje się ją datą 11.10.2021 r..

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają
niezmienione.
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