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Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach
projektu/zadania pn. „Zakup nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego dla
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z póź. zm.) Muzeum Podkarpackie w Krośnie jako
Zamawiający informuje, że złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

PYTANIE 1
W związku z ogłoszonym przetargiem, czy zamawiający dopuszcza konstrukcje nośne gablot
poziomych i pionowych wykonane ze stali malowanej proszkowo na wybrany przez
zamawiającego kolor?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dopuszcza użycia innych materiałów niż aluminium - zgodnie z SIWZ.
PYTANIE 2
Czy zamawiający potwierdza wykonanie szkła w standardzie 4.4.1, gdyż ta klasa wykonania
nie widnieje w zaleceniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tam widnieje klasa
wykonania P-4A zgodna z PN-EN 356?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający potwierdza parametry szkła zgodnie z SIWZ: szkło Opti White (całkowicie
odbarwione), bezpieczne, 44.1 - grubość ok. 8. 4 mm (2 x 4 mm, pojedynczo laminowane).
Krawędzie klejone, szlifowane pod kątem 45 stopni.
PYTANIE 3
Czy wszystkie rodzaje gablot mają posiadać zasobniki na silica gel do pochłaniania wilgoci?
(Zestaw 1,2,3,4).
ODPOWIEDŹ
Pojemniki na silica gel nie stanowią przedmiotu zamówienia - zgodnie z SIWZ.
PYTANIE 4
Czy szuflady w gablotach pulpitowych mają posiadać pojemnik na silica gel? (Zestaw 2)
ODPOWIEDŹ
Pojemniki na silica gel nie stanowią przedmiotu zamówienia - zgodnie z SIWZ.

PYTANIE 5
Czy oświetlenie w gablotach wysokich ma być w sposób trwały zintegrowany z półką
szklaną?
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ: każda półka wyposażona w zintegrowane oświetlenie niskonapięciowe
liniowe LED (świecące jednorodnym światłem ciągłym) zamocowane wzdłuż jednego
dłuższego boku. Oświetlenie zainstalowane tak, aby możliwa była łatwa regulacja wysokości
półek wraz z oświetleniem. Parametry oświetlenia: napięcie zasilania 24V, minimalna moc z
1m taśmy LED > 9W/m, temperatura bieli w przedziale 2700-3300K o współczynniku
oddawania barw CRI>90 z możliwością regulacji natężenia światła. Każda gablota
wyposażona również w oświetlenie zamocowane w górnej zabudowie (6 punktów
oświetleniowych LED). Oświetlenie górnej zabudowy z możliwością regulacji kierunku
świecenia oraz natężenia światła. Wszystkie punkty oświetleniowe o parametrach: moc
w przedziale 9-11 W, temperatura bieli 2700-3300K i współczynniku oddawania barw
CRI>90.
Więc: zarówno oświetlenie punktowe w górnej zabudowie jak i liniowe Led zamocowane do
półek ma być przytwierdzone w sposób trwały.

PYTANIE 6
Czy zamawiający dopuszcza aluminiowe profile pionowe w narożnikach gablot w części
ekspozycyjnej i czy mogą być widoczne zawiasy w drzwiach tych gablot? (zestaw 3)
ODPOWIEDŹ
- Pionowe narożniki gablot (w zestawie nr 3) powinny być wykonane z profili aluminiowych i
stanowić konstrukcje gablot wysokich
- Zamawiający dopuszcza zastosowanie zawiasów zamontowanych w sposób niewidoczny,
jak również widoczny.

PYTANIE 7
Czy zamawiający potwierdza, że w gablotach (Zestaw 4) nie ma czapy szklanej, a jest
konstrukcja z aluminiowych profili z wystawowymi szybami w części ekspozycyjnej?
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z SIWZ w gablotach pionowych wolnostojących niskich (zestaw nr 4) ma być
zastosowana konstrukcja aluminiowa przeszklona w całości (również od góry).

