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AZ.2710.4.2.2019/AK        Szczecin, dn. 06.05.2019r. 

         

                                                                                    

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie 

przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na: ,,Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu oświetleniowego 

ekspozycyjnego dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach Programu Współpracy Interreg V A 

Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu ”Europejska Współpraca 

Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektu „wspólne 

dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę 

Pomorza” 

Odpowiedzi na pytania 

 

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania pn.: ,,Dostawa, montaż oraz uruchomienie 

systemu oświetleniowego ekspozycyjnego dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach Programu 

Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu 

”Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla 

projektu „wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują  

dzieje i kulturę Pomorza” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego                                   

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539384-N-2019 w dniu 18.04.2019r., Zamawiający 

na podstawie art. 38 ust. 2 oraz 1a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza odpowiedzi                        

w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej https://bip.muzeum.szczecin.pl/;  

 

Pytanie nr 1 :  

W załączniku nr 11 do specyfikacji jest opis parametrów. Proszę o informacje czy do oferty należy 

załączyć karty katalogowe na potwierdzenie tych parametrów ? Czy też Zamawiający będzie wzywał                

o złożenie kart katalogowych? 

Pytanie nr 2: 

Zamawiający w Zmianie Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30 kwietnia 2019 roku w punkcie                   

nr 4 wpisał „Wszystkie materiały przewidziane do zamontowania będą zgodne z SIWZ”. Natomiast                    

w załączniku nr 11 do SIWZ pn. Specyfikacja systemu oświetleniowego podaje wymagania, jakie ma 

spełnić dostarczany asortyment. Proszę o informacje, czy na potwierdzenie spełniania wymagań SIWZ 

należy załączyć do oferty karty katalogowe proponowanych produktów ? Pytanie argumentuje tym,                 

iż pozwoli to uniknąć problemów przy realizacji zamówienia i znacznie przyśpieszy weryfikacje 

wymaganych rozwiązań. 

https://bip.muzeum.szczecin.pl/
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Odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2 

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał przedłożenia wraz z ofertą kart katalogowych. W celu 

potwierdzenia spełniania przez zaoferowany produkt wymagań ustanowionych przez Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą Załącznika nr 21 tj. formularza 

przedmiotowego. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten 

sposób, że dodaje się załącznik nr 21, tj. Formularz przedmiotowy, którego wzór stanowi załącznik do 

pisma ,,Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” z dnia 06.05.2019r., 

AZ.2710.4.3.2019/AK. 

 

Pytanie nr 3 : 

W załączniku nr 11 do specyfikacji jest opis parametrów. Zamawiający wymaga, aby oprawa oznaczeniu 

"AA" oraz "A"  posiadała regulowany kąt rozsyła światła w zakresie 8-55 stopni. Prosimy                                               

o wprowadzenie tolerancji +/- 10 stopni.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby oprawa o oznaczeniu ‘’AA” oraz „A” posiadała regulowany kąt rozsyłu 

światła w zakresie co najmniej 8-55 stopni, zakres regulacji kąta rozsyłu może być większy niż 

wymagany, ale nie mniejszy niż wymagany przez Zamawiającego. W związku z powyższym 

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 11, tj. Specyfikacji systemu oświetleniowego poprzez 

dodanie w pozycji nr 3 i 4 zwrotu ,,co najmniej”, szczegółowy zakres zmian został określony w piśmie 

,,Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” z dnia 06.05.2019r., 

AZ.2710.4.3.2019/AK. 
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