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Nr zamówienia: 407732-2011  
 

Wyposażenie aparaturowe laboratorium terenowego do badań środowiskowych (zestawu 

automatycznej meteorologicznej stacji pomiarowej wraz z instalacją w miejscu 

użytkowania, terenowego kontrolera warunków mikroklimatycznych, zestawu terenowych 

mikrorejestratorów warunków mikroklimatycznych, specjalistycznego komputera 

przenośnego (laptopa) do pracy w terenie wraz z oprogramowaniem GIS) – dostawa, 

instalacja i uruchomienie w ramach projektu POIS 05.01.00-00-156/09 pt. „Ochrona ex-situ 

dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej” 

 

ZAWIADOMIENIE 
 
 Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zwanej dalej „Ustawą” Polska Akademia 

Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie zawiadamia, iż w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jak wyżej wpłynęły zapytania do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej: 
 

Zapytanie nr 2 z dnia 09 grudnia 2011 
 
 
1. Prosimy o potwierdzenie, iż w części nr 1 oraz 2 należy dostarczyć  komputer (laptop), 

który w SIWZ figuruje jako jednostka obliczeniowa)? 

Odpowiedź: W specyfikacji do części 1 rodzaj komputera nie został określony w części 2 

zamawiający oczekuje, że jednostką obliczeniową będzie laptop. 

 

2. Czy wykonawca odpowiada za ewentualne prace ziemne, przygotowanie fundamentów, 

ecc niezbędne do instalacji stacji pomiarowej w części nr 1? 

Odpowiedź: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją w miejscu 

użytkowania. Doprowadzenie zasilania do miejsca posadowienia stacji należy do 

Wykonawcy. Zamawiający oczekuje, że wszystkie prace związane z posadowieniem stacji 

wykona wykonawca. 

 

3. Do czego służy osłona antyradiacyjna w części nr 3 (brak specyfikacji oraz wyjaśnień)? 

Odpowiedź: Osłony radiacyjne będą służyły do umieszczenia mikrojestratorów nad 

powierzchnią gruntu na maszcie. W specyfikacji jest powiedziane, że powinny posiadać 

odpowiednie uchwyty od umocowania na maszcie. 
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