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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. "Wykonanie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego – prace 

uzupełniające" 

 

 

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Zamawiający, Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej na podstawie art. 38 ust. 1, 2  i 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.) informuję, iż w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

"Wykonanie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego – prace 

uzupełniające" wpłynęły następujące pytania: 

 

 

Pytanie nr 1 (dotyczy Zadania 2) 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - OPZ w zadaniu 2 do wykonania jest diorama- łąki na polanach reglowych, 

a także eksponat myszołowa w locie. W dioramie mają zostać zaprezentowane 4 typy łąk charakterystyczne dla 

polan reglowych. Brak jest konkretnej informacji odnośnie minimalnych ilości roślin, w jakie mają zostać 

wyposażone łąki. 

Prowadzi to do sytuacji, w której wykonawca nie wie jak dokładnie Zamawiający interpretuje ilości. Wykonawca 

nie wie co kryje się pod pojęciem np. ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare np. czy ma zostać dostarczona  

w dioramie jedna roślina, czy np. minimum 10 sztuk, etc. Dotyczy to każdej z roślin. W związku z powyższym 

bardzo proszę o podanie minimalnej ilości, jaką należy wykonać przy każdej z pozycji roślin. Uszczegółowienie 

wymaganej dioramy będzie niezmiernie pomocne przy wycenie i usunie ewentualne problemy z interpretacją 

zapisów. 
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Odpowiedź nr 1: 

Zamówienie dotyczy tylko wykonania dioramy: Łąki na polanach reglowych.  

Zamawiający rezygnuje z wykonania eksponatu myszołowa w locie- zapis zostaje usunięty.  

 

W załączniku nr 1 do SIWZ w części dotyczącej dioramy: łąki na polanach reglowych dokonuje się następującej 

zmiany: 

 

Łąka ostrożeniowa 

ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare - 25 szt.  

pępawa błotna Crepis paludosa – 1 szt. 

kuklik zwisły Geum rivale 1 szt 

 jaskier ostry (Ranunculus acris) – 10 szt. 

 

Łąka mieczykowo-mietlicowa 

mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus – 3 szt. 

przywrotnik pasterski Alchemilla pastoralis – 2 szt.,  

chaber ostrołuskowy Centaurea oxylepis – 1 szt.,  

złocień właściwy (jastrun) – 1 szt. 

dzwonek rozpierzchły Campanula patula – 2 szt. 

gółka długoostrogowa Gymnademia conopsea – 1 szt. 

storczyk męski Orchis mascula – 1 szt.,  

świerzbnica polna Knautia arvensis – 1 szt  

wiechlina łąkowa Poa pratensis, śmiałek darniowy Deshampsia caespitosa, kostrzewa czerwona Festuca rubra, 

mietlica pospolita Agrostis capilaris, tomka wonna Anthoxanhtum odoratum, Leucanthemum vulgare - trawy 

stanowiące ruń łąki (tło dioramy) 

 

 

Uwaga: Zamawiający rezygnuje z wykonania szafran spiski Crocus scepusiensis- zapis zostaje usunięty.  
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Łąka rajgrasowa 

rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, kupkówka Dactylis glomerata, drżączka średnia Briza media, wyczyniec 

łąkowy Alopecurus pratensis - trawy stanowiące ruń łąki (tło dioramy) 

bodziszek łąkowy Geranium pratense, - 1 szt.  

kozibród łąkowy Tragopogon pratensis – 2 szt. 

rdest wężownik Polygonum bistorta – 5 szt. 

 

 

Łąka bliźniczkowa (psiara) 

bliźniczka psia trawka Nardus stricta, turzyca pigułkowata Carex pilulifera, kosmatka licznokwiatowa Luzula 

multiflora – trawy i turzyce stanowiąca ruń łąki (tło dioramy) 

pięciornik złoty Potentilla aurea, 2 szt. 

kuklik górskie Geum montanum, 1 szt. 

gołek białawy Pseudorchis albida, 1 szt. 

dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, 1 szt.  

jastrzębiec pospolity Hieracium lachenalla, 2 szt. 

krzyżownica zwyczajna Polygala vulgaris   3 szt. 

 

Materiały do wykonania roślin - żywica odlewnicza np. serii Smooth Cast, papier, folie, tektura i inne do 

wykonania realistycznych modeli roślin. Modele lakierowane lub pokryte werniksem. Dopuszcza się użycie 

odpowiednio przygotowanych suszonych/liofilizowanych roślin dla uzupełnienia tła dioramy.  

 

Pytanie nr 2 (dotyczy Zadania 2) 

 

Wykonanie opisanej dioramy w sposób rzetelny w tak krótkim okresie czasu jest bardzo nierealne. W związku  

z powyższym bardzo proszę o przesunięcie terminu realizacji do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

Odpowiedź nr 2 

 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
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Nadto Zamawiający informuję, iż na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) dokonano następującej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: 

 

W treści ogłoszenia o zamówieniu dodaje się zapis: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

- polski 

 

 

W wyniku wyjaśnień i zmiany treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  

30 maja 2019 r.  09:00  (termin otwarcia ofert: 30 maja 2019 r. godzina 09:30)  Termin wniesienia wadium 

oraz związania ofertą, należy odnosić do nowego terminu składania ofert. 

 

 

 

 

 

 
 /-/  

Janusz Tomasiewicz  

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego 


