Poręba Wielka 29.05.2019 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.
Zgodnie treścią załącznika nr 1 OPZ (strona 8) na uzupełnionym rysunku M_11 winien być zawarty sposób
prowadzenia szynoprzewodu. Zamieszczony na stronie internetowej rysunek M_11 to rysunek zawierający „Hol
wejściowy – rzut sufitu” i zostały w nim zawarte informacje o rozmieszczeniu reflektorów oświetlenia ogólnego.
Prosimy o zamieszczenie uzupełnionego schematu sposób prowadzenia szynoprzewodu z uwzględnieniem
wszystkich elementów oświetlenia tj.:
- reflektora kadrującego logo (1 szt.),
- reflektorów kadrujących relief 3D (2 szt.),
- reflektorów oświetlenia ogólnego (4 szt.).
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dysponuje innym rysunkiem przedstawiającym układ szynoprzewodów. Zgodnie z załączonym
rysunkiem M_11 szynoprzewody maja zostać poprowadzone po kwadracie tj.: zgodnie z przedstawionymi na
rysunku reflektorami.
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Miejsce umieszczenia reflektorów wiąże się z ich funkcją (np. kadrujące logo, kadrujące relief 3D, oświetlenie
ogólne). Zarówno logo jak i relief 3 D są już zamontowane w holu - umiejscowienie reflektorów należy tak
dobrać, żeby spełniały w/w zadania/funkcję.

Pytanie nr 2.
Prosimy o wskazanie przykładowych producentów (i typu) reflektorków, które spełniają parametry określone w
specyfikacji. Wykonawca dokonał rozeznania rynku wśród podmiotów profesjonalnych zajmujących się sprzedażą
różnego rodzaju reflektorów specjalistycznego zastosowania i uzyskał informację iż nie mają w sprzedaży
produktu który w 100 % spełniałaby wymagania zamawiającego. Prosimy o podanie producenta, modelu tych
reflektorów lub modyfikację SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedź nr 2.
Z informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, iż na rynku istnieje co najmniej 3 producentów
spełniających wymagania Zamawiającego.

Powyższe wyjaśnienia nie wpływają na termin składania ofert.

/-/
Janusz Tomasiewicz
Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego
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