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DoĘczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn.: ,,Wykonanie elrspozycji przyrodniczej w ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego

Parku Narodowego"

WYJAŚNIENIE TREŚcI SPECYFIKACJI IsToTll_YCH wARUNKow ZAMÓwIEltIA

Zamavłiający, Gorczański Park Narodowy z siedzibąw porębie Wielkiej na podstawie art. 38 ust. 1 i 2

ustawy z dniaZ9 sĘczniaŻ}}  r. Prawo zamówień publicznych (Dz' U. zŻ017 r. poz. 1569 zp.zm.)
informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w Ębie przetafgu

nieograniczonego pn.: ,,Wykonanie eksporycji przyrodniczej w ośrodku Edukacyjnym

Gorczańskiego Parku Narodowego'' wpĘnęło następuj ące pytarrie :

Jaki jest klucz do wyboru metody wykonania modeli zwierząt ekspozycji przyrodniczej w ośrodku
Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego? Niektóre modele jak: pluszcz (18cm) z larwą
widelnicy (18cm) i pliszka górska - samiec i samica (l8 cm)' mimo Ęch samych wielkości - metoda

wykonania jest rózna. W pierwsąym przypadku materiałem jest modelina termoutwardzalna Super

Sculpey, a w drugim pełen odlew z żywiey Smooth Cast. Dalej, mimo podobnych wielkości modeli
metoda wykonania jest różna:

- drozd obrożny - ok. Ż7 cm - modelina termoutwardzalna

- paszkot ok.27 cm - modęlina termoutwardzalna
*- dzięcioł białogrzbiety - 25 cm - odlew z Żrywicy Smooth Cast**
**- dzięcioł trójpalczasty - ok.23 cm - modelina termoutw ardzalna*

- krocionóg /Julus carpathicus/ _ ok. 30 cm - odlew z Żywicy Smooth Cast
_ wij drewniak - ok. 30 cm - odlew zŻywicy Smooth Cast

- biegacz zielonoz}oĘ - ok. 28 cm - odlew z Żywicy Smooth Cast

-biegacz skórzasty - ok. 28 cm - odlew zffifuy Smooth Cast

równiez:
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- ryjówka _ 6-8 cm - odlew zżrywicy Smooth Cast

- muchołówka mała - ok. 11 cm - odlew zżywicy Smooth Cast

- nietoperz nocek Bechsteina - ok. 5,5 cm - odlew zĘwicy Smooth Cast
- popielica na konarze _ ok. 15 cm + dł. ogona 13 cm - odlew zĘwicy Smooth Cast
- skoczogonek /Tetrodontophora bielanensis/ - 10 cm - modelina termoutwardzalna Super Sculpey
- skoczogonek /Bourletiella arvalis/ - l0 cm - modelina termoutwar dzalna Super Sculpey
W następujących prrypadkach dopuszcza się stosowanie modeliny termoutwardzalnejlub/albo odlewu
zżrywicy Smooth Cast:

- gęstoporek cynobrowy (1 szt.) - owocniki ok. 10 cm - odlew z Żywicy Smooth Cast/modelina
termoutwardzalna Super Sculpey

- monetka bukowa (5 szt.) - ok. 5-10 cm - odlęw z żrywicy Smooth Cast/modelina termoutwardzalna
Super Sculpey

- lakownica spłaszczona (l szt.) - owocniki ok. 20 cm - odlew z żywicy/modelina termoutwardzalna
Super Sculpey

- prószyk brudzący (l0 szt.) - ok. 1-5 cm _ odlew z żywicy Smooth Cast/modelina termoutw ardzalna
Super Sculpey

- opieńka miodowa {20 szt.) - śr- kapelu sza 2-5 cm - odlew z Ąwicy Smooth Cast/modelina
termoutwardzalna Super Sculpey

Tu _ już tylko:

- granicznik pfucnik - plecha do 20 cm - modelina termoutwardzalna super sculpey
- pawężnica łuseczkowata - plecha śr. ok. 20 cm - odlew zĄwicy Smooth Cast
Czy dopuszcza się wykonanie modeli w modelinie termoutwardzalnej Super Sculpey z uwagi na
podobne parametry do żywicy? Wykonanie modeli w modelinie zaoszczędziwykonanie drogich form
oraz odlewów, które jednak tracą na detalu.

odpowiedź

Wsrystkie modele oraz technologie ich wykonania naleĘ rozpaĘwaów zależności od ich lokalizacji
i docelowej aranżacji w dioramie. Zamawiającemu zaleĘ na |rm, aby część modeli mogła być
dotykana przez zwiedzających - naleĘ mieć to na uwadze, aranŻując np. martwy pień i częśó
grzybów' Prawidłowe wykonanie form silikonowych i dobranie żryvlic w żadensposób nie wpĘnie na
utratę detalu, natomiast zyskają na trwałości i odporno ści zę względu na zakładane warunki
funkcjonowania eksporycji. Niektóre modele z modeliny termoutward zalnej znajdują się poza
zasięgiem rąk nliedzających. Zamawiającemu zaleĘ też najak największej trwałości drobnych
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elementów (np. odnózy), a uĘcie modeliny termoutwardzalnej nie gwarantuje osiągnięcia tej

własności. Nie można traktowaó równoważnie parametrów modeliny do parametrów żywicy.
Informacje i specyfikacje wykonania naleĘ rozpatrywaó ze względu na informacje zawarte w
pozostĄch częściach pĄektu doĘczących konkretnej dioramy, w której występują. Tym samym

nawet jeśli projekt mówi o podobnych rozmiarach eksponatów to występują one w róznych

aranŻacjachilokalizacjachwzględemdioramyizwiedĄących.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bezzmian.
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