
 

 

 

 

Warszawa, dnia 30.08.2018 r. 

                                                                                                    …………………………………. 

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania nr 1-2 w  postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę szklarni aklimatyzacyjnej, wraz z 

zaprojektowaniem, wydzieleniem i  wykonaniem obwodu elektrycznego i instalacji fotowoltaicznej 

w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i 

priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 - 

(znak sprawy 1/ZP/2018FL)   

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na Zapytania 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Zapytanie nr 1 
 
Pytanie nr 1 
Termin realizacji prac jest w naszej opinii niemożliwy do zrealizowania. Prosimy o przesunięcie 

terminu realizacji prac.  

Odpowiedź: Termin realizacji prac nie może zostać przesunięty 

Pytanie nr 2 
Na końcu szklarni zabudowane są toalety. Mają one zostać zdemontowane, czy zabezpieczone na 

czas wykonywania prac? 

Odpowiedź:  Po stronie Wykonawcy będzie demontaż toalet, natomiast po stronie Zamawiającego 

będzie zainstalowanie, na czas przebudowy, kontenera sanitarnego. 

Pytanie nr 3 
Na początku szklarni zabudowana jest sprężarkownia. Ma ona zostać zdemontowana?  

Odpowiedź: Instalacja znajdująca się na początku szklarni ma zostać zdemontowana. Jest to 

zespół dwóch agregatów prądotwórczych stacjonarnych o mocy 50 kW i 7 kW działające w trybie 

ciągłym. Służą one do zasilania budynków lub ich części tj. wydzielony obwód na budynek 

Przyszklarniowy oraz 2 kotłownie w nim zlokalizowane: olejową i gazową,  kotłownia w budynku 

Gronówek, częściowo budynek Hydroforni, cały obiekt Oranżerii wraz z szklarnią, mnożarka która 

będzie poddana modernizacji i przebudowie. Jest to sieć energetyczna niezbędna do 

funkcjonowania i prowadzenia bieżącej działalności Ogrodu, którą należy uwzględnić w projekcie 

przebudowy szklarni „Mnożarki”. 



 

 

 
 
 
Pytanie nr 4 
Jak ma zostać zabezpieczone tymczasowe przejście między łącznikiem budynku a projektowaną 

szklarnią?  

Odpowiedź: Może pozostać istniejący łącznik do momentu zrealizowania docelowego układu w 

połączeniu z szatniami i pomieszczeniami obsługi 

Pytanie nr 5 
Proszę o sprecyzowanie jakie szkło ma zostać użyte do uzupełnienia połączenia szklarni venlo z 

nowoprojektowaną szklarnią?  

Odpowiedź: szkło hartowane bezpieczne 

Pytanie nr 6 
Proszę o sprecyzowanie jakie wyposażenie technologiczne ma zostać dostarczone oraz w jakich 

ilościach do nowoprojektowanej szklarni?  

Odpowiedź: Jako wyposażenie technologiczne w zakresie wykorzystania uprawy hydroponicznej, 

jakie ma zostać zamontowane, rozumiemy:   

- Stoły hodowlane z hydroponiką (nawodnienie kropelkowe dostarczające wody wraz z 

rozpuszczonymi nawozami mineralnymi) – dwa rodzaje stołów pod względem wysokości: 110 cm 

(do pracy w stojącej) i 90 cm (do pracy w pozycji siedzącej); z bezpiecznym dojściem 

obustronnym). Stoły mogą być w formie stacjonarnej lub przenośnej, ewentualnie także w układzie 

modułowym. Szerokość i długość stołów zapewniająca pracę zgodnie z zasadami bhp. Łączna 

powierzchnia stołów: 200 m2, czyli 60 % powierzchni pomieszczeń (z wyłączeniem korytarza). 

Stoły będą zainstalowane w 6 z 9 pomieszczeń szklarni.      

- odprowadzenie wody z każdego stołu do systemu kanalizacyjnego oraz z pomieszczeń, w 

których stoły nie będą zainstalowane  

- system zacieniania dla całej szklarni 

- mechanizm sterujący wymianą powietrza 

Pytanie nr 7 
Budowa nowej drogi pożarowej oraz dwóch hydrantów jest w zakresie Wykonawcy?  

Odpowiedź: Istniejący układ dróg wewnętrznych spełnia wymagania dojazdu pożarowego do 

zespołu budynków a  liczba i dostępność hydrantów zewnętrznych do gaszenia pożaru jest 

wystarczająca dla tej kategorii budynków. Po stronie wykonawcy będzie, w razie potrzeby, 

odtworzenie stanu technicznego drogi pożarowej 

Zapytanie nr 2 

Pytanie nr 1 

W załączeniu przesyłam rysunek propozycji rozwiązania jakie stosujemy w szklarniach tego typu.  



 

 

 

Przy Państwa propozycji będzie problem z przewietrzaniem poszczególnych kamer. Proszę o 

zezwolenie na zmianę koncepcji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość dopuszczenia proponowanego rozwiązania na 

etapie opracowania projektowego bez konieczności zmiany koncepcji zawartej w PFU 

Pytanie nr 2 

Proszę o sprecyzowanie informacji w kogo zakresie jest wywóz i utylizacja odpadów powstałych ze 

zdemontowanej szklarni - beton, szkło, stal 

Odpowiedź: Jak zapisano w PFU, całość problemu zagospodarowania odpadów jest po stronie 

wykonawcy, zatem transport też. 

Pytanie nr 3 

Proszę o sprecyzowanie czy w szklarni ma być zastosowany system zasłon cieniujących? 

Odpowiedź: Tak, w szklarni ma zostać zastosowany system zasłon cieniujących 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


