Poręba Wielka 24.05.2019 r.

znak sprawy: 271-5/19

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Wykonanie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego – prace
uzupełniające"

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.) informuję, iż
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Wykonanie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego – prace
uzupełniające" wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.
Proszę o potwierdzenie, iż w zakres przedmiotu zamówienia (zadanie 1) „Aranżacja holu - recepcji” wchodzą
tylko:
recepcja, w skład której wchodzi: stół recepcji, szafka narożna, komoda oraz 3 szt. szafek wiszących,
wejście na ekspozycję – 4 szt. modeli drzew,
element architektury – zabudowa sufitu.
doprowadzenie elektryki do lady recepcji np. w celu wykorzystania np. do celów audio przewodników,
oświetlenie w holu recepcji zgodnie z wytycznymi
Odpowiedź nr 1
Tak – Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami OPZ – zamówienie dotyczy tylko wymieniowych
elementów
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Pytanie nr 2.
Proszę o określenie ilości elementów z którego należy wykonać sufit ?
Odpowiedź nr 2.
Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: Rysunkiem 4. Detal Sufit - sufit składa się z 7 elementów, podwieszonych na
minimalnie 2 poziomach (warstwy).

Pytanie nr 3.
Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą elementy, które są widoczne na rysunkach oraz wizualizacji a nie
są wskazane w opisie:
ławka zlokalizowana przy szafce narożnej, którą widać na rysunku A_01,
plansza dla zwiedzających, tablica informacyjna widoczne na rysunku A_01,
na rysunku A_01 widać cztery warstwy ażurowego sufitu podwieszanego natomiast w opisie a z treści opisu
zawartego na stronie 7 jest mowa o dwóch warstwach,
czy logo GPN i projekcja salamandry?
Odpowiedź nr 3
- ławka zlokalizowana przy szafce narożnej, którą widać na rysunku A_01
Zgodnie z zapisami SIWZ należy wykonać wszystkie elementy wykazane na Rysunku 6 Meble w recepcji
(ławka na rysunku w części opisowej nazwana jest komodą),
- plansza dla zwiedzających, tablica informacyjna widoczne na rysunku A_01
Zgodnie z zapisami SIWZ zamówienie nie obejmuje tego elementu
- na rysunku A_01 widać cztery warstwy ażurowego sufitu podwieszanego natomiast w opisie a z treści opisu
zawartego na stronie 7 jest mowa o dwóch warstwach
Szczegóły podano na Rysunku 4 Detal Sufit tj.: Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia wskazał
minimalne wymagania/parametry- minimalna wymagana liczb warstw (2). Liczba warstw ma
zagwarantować efekt opisany w dokumentacji. Na załączonym przez Zamawiającego poglądowym rysunku
może znajdować się więcej warstw gdyż pokazują one maksymalna liczbę możliwych do wykonania warstw.

- czy logo GPN i projekcja salamandry?
Zgodnie z zapisami SIWZ zamówienie nie obejmuje tego elementu
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Pytanie nr 4.
Proszę o rysunki szczegółowe poszczególnych mebli w holu w szczególności widoku recepcji od wewnątrz.
Odpowiedź nr 4.
Wymiary mebli podane są na Rysunku nr 6 Meble w recepcji Załącznik nr 1 do SIWZ

Pytanie nr 5.
Czy do wykonania mebli są określone warunki o trudnopalności oraz wilgocio odporności Odpowiedź nr 5.
Zgodnie z zapisami SIWZ wszystkie elementy drewniane obligatoryjnie winny być zabezpieczone środkiemimpregnatem zmieniającym podatność materiału na rozprzestrzenianie ognia. Impregnacja elementów
drewnianych powinna być potwierdzona protokolarnie wraz z określeniem uzyskanego po impregnacji stopnia
odporności drewna na rozprzestrzenianie ognia. Do protokołu wykonanej impregnacji wymagane będzie
załączenie kopii atestu na środek impregnujący- potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Zgodnie z zapisami SIWZ- Zamawiający nie precyzuje wilgocio odporności.

Pytanie nr 6.
Czy jest zamontowana pod konstrukcja do zamocowania elementów sufitowych
Odpowiedź nr 6.
Nie, pod konstrukcje montuje Wykonawca. Zawiesia, konstrukcje itp. do zamocowania elementów sufitowych
należy dobrać to zaproponowanych warstw.

Pytanie nr 7.
Czy całość oświetlenia dostarcza Wykonawca ? Jeżeli tak to prosimy o podanie symbolu i ilości lamp
Odpowiedź nr 7. (dot. zadania I)
Tak, Całość oświetlenia dostarcza Wykonawca. Zamawiający w OPZ wskazał ilości wymaganych lamp.

Pytanie nr 8.
Prosimy o doprecyzowanie doprowadzenia elektryki do lady recepcji w szczególności jakie zastosować przekroje
przewodów, skąd jest ciągnięty przewód, czy dołączany przewód jest na osobnym „S” ?
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Odpowiedź nr 8.
Przewód do lady recepcji ma być pociągnięty spod mebla (lady). Zamawiający pozostawia Wykonawcy
dowolność w zakresie sposobu doprowadzenie elektryki do lady recepcji.

Wykonawca winien zastosować

przekroje przewodów - 3 x 2,5 mm. Dołączany przewód jest na osobnym "S".
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wskazuje iż, w holu zamontowana jest już instalacja elektryczna –
Załącznik do SIWZ Projekt instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 9.
Czy zamawiający dopuszcza montaż w godz. 8-16 ? Czy zamawiający dopuszcza montaż w godzinach nocnych ?
Odpowiedź nr 9.
Dopuszcza się pracę na ekspozycji do godziny 20.00. Wykonawca otrzyma klucze do wejścia na ekspozycję.

Pytanie nr 10.
Jak wygląda możliwość dojazdu do miejsca montażu mebli ?
Odpowiedź nr 10.
Zamawiający informuje, iż jest możliwy dojazd samochodem dostawczym do wejścia na ekspozycję.

Powyższe wyjaśnienia nie wpływają na termin składania ofert.

/-/
Janusz Tomasiewicz
Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
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