Dziekanowice, dnia 28 września 2021 r.

Postępowanie nr MPP-01-2021

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dziedzictwo
Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Dostawa i montaż oświetlenia”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z
odpowiedziami:
Pytanie 1
Sposób montażu opraw oświetleniowych - czy zamawiający dopuszcza potraktowanie sufitu
podwieszanego, jako konstrukcje nośną do montażu opraw. Prosimy o udostępnienie danych
technicznych sufitu podwieszanego w szczególności jego nośności.
Odpowiedź:
Zamawiający zdecydował o zastosowaniu sufitu podwieszonego firmy Rockfon w systemie T24.
Możliwość montażu elementów zintegrowanych w suficie podwieszonym zależy od masy montowanego
elementu. Sposób montażu elementów w suficie określa załączona do nn Wyjaśnień, instrukcja
producenta - rysunek A i B.
Niezależnie Zamawiający wymaga, aby każda oprawa bez względu na swoją wielkość i ciężar była
zamocowana za pomocą zawiesi do stropu właściwego.
W załączeniu: instrukcja p.t. Montaż elementów zintegrowanych z sufitem (Rockfon System T24 A, E).

Pytanie 2
Montaż sufitu typu Barrisol wymaga wcześniejszego zamontowania zawiesi do opraw oświetleniowych
oraz wyprowadzenia instalacji elektrycznej. W związku z powyższym czy zamawiający przewidział
koordynację czasową tych prac.
Odpowiedź:
Dostawca oświetlenia przed rozpoczęciem montażu sufitu napinanego powinien na posadzce
zaznaczyć lokalizację punktów oświetleniowych. Wykonawca sufitu przeniesie oznaczone punkty na
sufit montując w tym miejscu systemowe przejście okrągłe przez które przeprowadzi linkę nośną i
przewód. Linki i przewody są objęte Zamówieniem i dostarcza je dostawca oświetlenia. Wykonawca
sufitu planuje wykonanie prac napinania sufitu w miesiącu listopadzie 2021 r. - od 08 do 15-11-2021 r.

Pytanie 3
Czy Zamawiający przywiduje dodatkowe uchwyty dla przewodów zasilających pomiędzy oprawami czy
też instalacja może leżeć na suficie podwieszanym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby instalacja leżała na suficie podwieszonym. Jeżeli przewód
jest za długi, to jego nadmiar należy zwinąć, spiąć a następnie podwiesić na elementach zawiesi. Tylko
ok. 30 cm przewodu może spoczywać na belce sufitu podwieszonego.
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Działając na podstawie art. 284 ust. 3 PZP, Zamawiający modyfikuje treść SWZ, zmieniając termin
składania ofert.
Termin składania ofert upływa 01.10.2021 godz. 10:00.
Modyfikacji ulegają zapisy części I SWZ Rozdziału III:
a.
w pkt 1.1. było:
1.1.
Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2021 r. do godz. 10:00.
W Rozdziale III pkt 1.1. części I SWZ jest:
1.1.
Ofertę należy złożyć do dnia 01.10.2021 r. do godz. 10:00.
b.
w pkt. 1.2. było:
1.2.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2021r. o godz. 10:15.
W Rozdziale III pkt 1.2. części I SWZ jest:
1.2.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.10.2021r. o godz. 10:15.
c.
w pkt 2.1. było:
2.1.
Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 28.10.2021r
W Rozdziale III pkt 2.1. części I SWZ jest:
2.1.
Wykonawca będzie związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 30.10.2021r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu: 28.09.2021 r.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja, stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla
Wykonawców.

Załączniki:
- instrukcja p.t. Montaż elementów zintegrowanych z sufitem (Rockfon System T24 A, E),
- ogłoszenie o zamianie ogłoszenia z dnia 28.09.2021
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