
     
ul. Staromłyńska 27 PL-70-561 Szczecin  
http://www.muzeum.szczecin.pl                    
tel. +4891 4315200 fax: +4891 4315204                
e-mail:biuro@muzeum.szczecin.pl 
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Do uczestników zamówienia 
          

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadanie pn.: Dostawa instalacji oświetleniowej na potrzeby remontu 2 sal ekspozycyjnych w budynku 
Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego 3 oraz remontu sali ekspozycyjnej i holu w budynku Muzeum 
Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie  - MNS/ZP/O/17/15 
  

 
 

Odpowiedź na pytanie 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 244750 – 2015 w dniu 18.09.2015, w siedzibie 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl pn.: Dostawa instalacji 
oświetleniowej na potrzeby remontu 2 sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego przy 
Wałach Chrobrego 3 oraz remontu sali ekspozycyjnej i holu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. 
Staromłyńskiej 1 w Szczecinie  Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013, poz. 907–z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe pytanie i 
wyjaśnia wątpliwości: 
 
 
Pytanie: 
W odpowiedzi na poprzednie pytanie dotyczące: Dostawy instalacji oświetleniowej na potrzeby remontu 2 
sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego 3, oraz remontu sali 
ekspozycyjnej i holu w budynku Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 1 w Szczecinie, które miało na 
celu doprecyzowanie jakimi lampami i adapterami Państwo dysponujecie uzyskałam tylko częściową 
odpowiedź, mianowicie wiem już jakie lampy są już używane, jednakże w dalszym ciągu nie wiem jakie 
adaptery są w Państwa posiadaniu. Bardzo proszę o uzupełnienie informacji, ponieważ rodzaj adaptera 
determinuje szynę, która jest do niego dopasowywana. 

 
 
 
 
 



Odpowiedź: 
Ostatnia odpowiedź dotyczyła nie opraw oświetleniowych a systemu szynoprzewodów. System 
szynoprzewodów określa również typ zastosowanych adapterów dla opraw. Dobór konkretnego typu adapteru 
zależy od przyjętego systemu szynoprzewodów oraz od oprawy ( rodzaj uchwytu, waga, itp.) System 
szynoprzewodów (a więc i typoszereg adapterów) zostało określony w poprzedniej odpowiedzi tj.:  THORN 3x 
230VAC/16A + DALI - kod zamówieniowy 22169207 firmy THORN LIGHTING. Natomiast wybór opraw 
uzależniony jest od dostawcy opraw. Dla informacji dodatkowej Muzeum posiada min. oprawy typu GRAFFITI 
f. THORN LIGHTING. 
 
      
Powyższe wyjaśnienie stanowi  integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

         

                                                                                                         ……………………………….                                                       

 Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania pisma na nr fax 48 91 4315 204 lub  

 e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl 

 Potwierdzam otrzymanie pisma w dniu ……… ………2015 r. o godz. ……….. 
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