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Dot. zaproszenia do złoŻenia ofeńy w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia publicznego o wańości

szacunkowej nie przekraczĄącej rÓwnowańoŚci 30.000,- Euro, ktorego udzielenie jest wyłączone
z obowiązku stosowania przepisÓw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. _ Prawo zamÓwień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. 22013 r., poz.907 ze zm.) na:
,,Zakup i montaż elementów wyposażenia sceny w rampę sceniczną i przedłużenia sceny za
pomocą elementów mobilnych podestu scenicznego w Sali Księcia Bogusława X w skrzydle
połnocnym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie".

Zamawiający Zamek Ksiąząt Pomorskich w Szczecinie informuje, Że w dniu 27.a7.2015 wpłynęły
pytania następującej treŚci:

1.

2'

odnośniemechanizmu kuńyny: czy mechanizm ma byc jednostronny czy dwustronny oraz
proszę podaĆ szerokoŚć prowadnicy mechanizmu kurtyny.

Czy mechanizm kuńynowy ma być ręczny linowy bez naciągu, cty ma to byĆ mechanizm
elektryczny?

3. Proszę o wyjaŚnienie jak rozumieć zakres regulacji nogi teleskopowej 0,2 m do 1,B m.
4. Czy mozliwe jest zastąpienie anodowania malowaniem proszkowym?
5. Czy mozliwe jest skrócenie długoŚci belki wystającej poza głowną obwiednię z długości
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21B0 mm na wymiar 1360 mm. Zapewni to większą stabilnośĆ konstrukcji.
Zwracamy się z proŚbą o pzedstawienie rozkładu obciązeń.

Czy

moŻliwe jest złożenieoferty częściowej (np. wyłącznie na konstrukcję

i kratownic

8.

1.

podestow

z pominięciem mechanizmu kurtynowego).

Czy mozliwe jest przesunięcie daty składania ofeń?

Zamawiający udziela następującej
Ad.

z

od

powiedzi

:

Mechanizm kuńynowy powinien byc dwustronny' symetryczny; szerokoŚc prowadnicy według

wytycznych dostawcy, umozliwiająca spełnienie wytycznych, m.in. mozliwoŚci gięcia
prowadnic w łuki'
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Mechanizm kuńynowy ręczny z naciąiem.

Nazwa projekiu: ,,Modernizacja skrzydła połnocnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.''
,'Projekt współfinansowany przez Unię Europejskąz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionatnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013''
Dofinansowano ze środków finansowych budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Ad.
Ad.

3.

4.

Zamawiający dopuszcza regulac.ię wysokości podestu

o

+/- 50

cm, tak, by zachowaĆ

wypoziomowanie w stosunku do sceny.

Dopuszcza się wykonanie konstrukcji jako malowanej proszkowo. Kolor do uzgodnienia
z Zamawia1ącym na etapie realizacji.

Ad.

Ad.

5.

6.

lnwestor zachowuje podaną długośÓ - dla zachowania stabilności dopuszcza się zwiększenie

załoŹonych zastrzałÓw' Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wytycznych do
wykonania elementow podkonstrukcji- mocowania do płyty sceny.
NaleŻy przyjąć rozkład obciązeń według wytycznych producenta mechanizmÓw kurtynowych

-

w pozostaĘ częściobciąŻenie nie przekroczy 0,2-0,3 kN/m2 (podwieszane będą m.in' oprawy
oŚwietleniowe, projektor, zutnik itp.).

Ad.

7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofeń częŚciowych lub wariantowych

z

odpowiedzialnośÓ gwarancyj ną'

Ad.

8.

Zamawiający przesuwa termin składania ofeń do dnia 04.08.2015 r. do godz. 12:00.

Barbara lgielska
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Miejsce publikacji: strona internetowa Zamawiającego www.bip.zamek-szczecin.top2.pl
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