Pytania i wyjaśnienia do treści do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa i montaż sprzętu wystawienniczego
realizowana w ramach projektu zachowania i zwiększenia dostępności do zasobów
dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowego w Żaganiu”

Nasz znak: WZP.271.9.2018

9 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 38ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1579z późn., zm., w związku ze złożonymi
przez jednego z Wykonawców zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, przekazuję treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.
Pytanie 1
Proszę o podanie jednoznacznych wymiarów, w opisie brak głębokości gabloty oraz podane
są dwie wysokości – 100cm i 225cm. Proszę o sprecyzowanie rodzaju oświetlenia. Czy
Zamawiający może zamieścić rysunek lub zdjęcie przykładowej gabloty?
Odpowiedź na pytanie 1
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia błędnie określono rozmiary gabloty.
Wymiary gabloty poziomej powinny być następujące:
1) Szerokość – 100 cm,
2) Głębokość – 60 cm,
3) Wysokość całkowita – 95 cm,
4) Wysokość dla eksponatów – 25 cm,
Gablota powinna posiadać oświetlenie typu LED paskowe z trzech stron górnej
krawędzi gabloty skierowane na eksponaty (boki i tył). Zasilanie 230 V.
Poniżej przykładowe zdjęcia gabloty poziomej:

Pytanie 2
Czy Zamawiający może zamieścić rysunek lub zdjęcie przykładowej gabloty? Z podanego
opisu nie można zorientować się jak żądana gablota ma wyglądać (przy wysokości 225cm
opis: „klapa unoszona do góry i wyposażona w siłowniki gazowe” wydaje się nie do końca
sensowna). Proszę o podanie głębokości gabloty.
Odpowiedź na pytanie 2
Gablota pionowa ma służyć do eksponowania plakatów, ogłoszeń, informacji itp.
Powierzchnia ogłoszeniowa powinna wynosić 100 cm x 100 cm, natomiast wysokość
całkowita powinna wynosić 200 cm. Głębokość części ogłoszeniowej powinna wynosić
ok. 3 cm +/- 5 mm (głębokość liczona od powierzchni ekspozycyjnej do szyby
ochronnej. Gablota może być wyposażona w klapę unoszoną do góry wyposażoną w
siłowniki (zabezpieczające przed samoistnym opuszczeniem się klapy podczas
umieszczania informacji), lub może być otwierana na bok, bez zastosowania
siłowników.
Poniżej poglądowe zdjęcie gabloty pionowej:

Pytanie 3
Proszę
o
sprecyzowanie
na
ilu
zawiesiach
ma
wisieć
ciężar
100kg.
Przy tak dużym obciążeniu (ze względów bezpieczeństwa) konieczne jest badanie
konstrukcyjne
ścian,
kotwy
chemiczne
itd.
Jeśli Zamawiający chce inaczej zastosować system to bardzo proszę o taką informację.
Odpowiedz na pytanie 3
Maksymalny ciężar 100 kg eksponatu będzie zawieszony na minimum dwóch
zawiesiach. W przypadku takiej możliwości duże eksponaty (np. obrazy) będą
zawieszane na trzech zawiesiach. Jeżeli wykonawca uważa, że przed montażem należy
przeprowadzić badania konstrukcyjne ścian to powinien to wykonać na swój koszt i
zastosować do montażu systemu wystawienniczego odpowiednie kotwy, np. kotwy
chemiczne.

