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ADM.270-3/2016 wyjaśnienia SIWZ 1 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej 
dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dla przetargu nieograniczonego na dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz 
oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Zamawiający wymaga, aby scena mobilna posiadała zasilenie 230V. W celu zapewnienia płynnej pracy 
estrady przy elektrohydraulicznym sposobie podnoszenia dachu i poziomowaniu przyczepy, firma 
[oznaczenie źródła zapytania] proponuje zastosowanie zasilania trójfazowego 400V. czy Zamawiający 
dopuszcza w/w rozwiązanie? 

Odpowiedź 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza barierki dodatkowe o następujących parametrach: 

- barierka stalowa, ocynkowana 

- dł. Zewn. 2340 mm 

- wys. 1100 mm 

 

[w piśmie z wnioskiem o wyjaśnienia zawarto powyższy rysunek przykładowego rozwiązania] 

Odpowiedź 2 

Zamawiający dopuszcza barierki o wskazanych parametrach. Zamawiający akceptuje także typowy kształt 
barierek, podobny do przedstawionego na powyższym rysunku przykładowego rozwiązania. Poniżej 
Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie opisu wymagań dot. barierek. 
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„- barierka stalowa, ocynkowana 

- dł. Zewn. 2340 mm +/- 10% 

- wys. 1100 mm +/-10%” 

 

Pytanie 3 

Ze względu na brak wskazania rodzaju osłon bocznych w specyfikacji, [oznaczenie źródła zapytania] zwraca 
się z prośbą o dopuszczenie siatek scenicznych na boki i horyzont estrady, natomiast na górę sceny plandeki 
PCV. Czy Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie. 

Odpowiedź 3 

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Poniżej Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ: 

„Plandeka PCV atestowana trudnopalna na górę sceny mobilnej oraz siatka sceniczna na boki i horyzont 
sceny mobilnej”. 

 

Pytanie 4 

Czyli estrada ma mieć możliwość elektrohydraulicznego podnoszenia dachu i poziomowania estrady. 

Odpowiedź 4 

Tak, wynika to wprost z opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 (załącznik nr 5 do SIWZ). 

 

Pytanie 5 

Czy jeżeli z KRS wynika, że podpisać ofertę mogą trzy osoby (Prezes, dwóch Prokurentów) to czy w  związku 
z tym podpisać może ofertę tylko jedna z tych osób? 

Odpowiedź 5 

Zgodnie z pkt XIII.4 SIWZ oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy. To Wykonawca powinien wiedzieć, kto zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi 
regulacjami Wykonawcy (np. statut, umowa spółki itp.) jest upoważniony do jego reprezentacji. 

 

Pytanie 6 

Jeżeli chodzi o zasilanie to jeżeli dopuście Państwo trójfazowe to wtedy musicie mieć Państwo dostęp do 
takiego źródła zasilania. Jeżeli zostanie 230 V, to niestety podnoszenie dachu i poziomowanie estrady 
będzie mniej płynne, niż w przypadku trójfazowego zasilania. 

Odpowiedź 6 

Patrz: odpowiedź 1. 

 

 



 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuszcza wysokość sceny mobilnej 5,1m? 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający dopuszcza taką wysokość sceny mobilnej – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla 
części nr 1 (załącznik nr 5 do SIWZ) wysokość sceny mobilnej została określona jako: minimalnie 5,5 m 
wysokości (tolerancja +/- 10%). Zgodnie z przyjętą w SIWZ tolerancją dopuszczalne są więc wymiary w 
zakresie wysokości sceny pomiędzy 4,95 m a 6,05 m wysokości. 

 

II. Zamawiający dokonuje następujących zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1) w załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia: 
a) w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 dotychczasowy zapis: 

„Parametry dodatkowe (punktowane dodatkowo w kryterium pozacenowym): 
Barierka ochronna stalowa, ocynkowana - typ lekki – 10 szt.” 
zastępuje się następującym: 
„Parametry dodatkowe (punktowane dodatkowo w kryterium pozacenowym): 
Barierka ochronna stalowa, ocynkowana - typ lekki. Wysokość 1100 mm +/-10%, długość 
zewnętrzna 2340 mm +/- 10% – 10 szt.”; - barierka stalowa, ocynkowana 

b) w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 1 dotychczasowy zapis: 
„Plandeka Atestowana (PCV), trudno zapalna” 
zastępuje się następującym: 
„Plandeka PCV atestowana trudnopalna na górę sceny mobilnej oraz siatka sceniczna na boki i 
horyzont sceny mobilnej”. 
 
 

 

III. Ze względu na charakter udzielonych wyjaśnień nie ulega zmianie termin składania ofert. 

 

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszych wyjaśnień. 

 

                Anna Wende-Surmiak 
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Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego 

w Zakopanem 


