Pytania dotyczące transakcji i za

ZP.271.11.2022

Biecz, dnia 03.08.2022 r.

Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.11.2022 w trybie podstawowy bez
możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. Dostawa
wyposażenia w ramach realizacji zadania „Biecki Jarmark Kultury”.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284
ust. 2, 3 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
udziela następujących wyjaśnień:
a
Pyt. 1 Zamawiający wymaga dopuszczalnego obciążenia dachu min.300 kg na przednie i tylne skrzydło
zadaszenia,1200 kg na część środkową. Firma prosi o dopuszczenie obciążalności dachu – 300 kg
równomiernie na każdy łuk –łącznie 1200 kg na cały dach.
Odp. Pyt. 1
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza przyjęcie rozwiązania polegającego na równomiernym
rozłożeniu obciążenia na cały dach łącznie 1200 kg.
Pyt. 2 Zamawiający wymaga dopuszczalnego obciążenia podłogi min. 500/m2. Firma prosi o dopuszczenie
obciążenia podłogi ok 350kg/m2
Odp. Pyt. 2
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obciążenia podłogi ok. 350kg/m2
Pyt. 3 Zamawiający wymaga, aby scena posiadała skrzydła dźwiękowe dodatkowo wsparte przęsłem
łączącym słupy tylne. Firma oferuje dwa rozwiązania – flying towers i PA wing. Prosi się o wyjaśnienie lub
dokonanie wyboru opcji proponowanych przez Firmę.
Odp. Pyt. 3
Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia i określił swoje wymagania w zakresie
skrzydeł dźwiękowych. Zamawiający działając zgodnie z Prawem zamówień publicznych nie
może wskazać rozwiązań technicznych oferowanych przez konkretnego wykonawcę.
Wykonawca powinien przyjąć do wyceny i dostarczyć przedmiot zgodny z wymaganiami
zawartymi w SWZ i opisie przedmiotu zamówienia.
Pyt.
4
Zamawiający
wymaga
wykonania
rampy
oświetleniowej.
Firma
prosi
o sprecyzowanie wymiarów. Czy ma to być 4m szerokości i 3 m wysokości? Czy rampa ma być wykonana z
duo systemu czy quadro systemu?
Odp. Pyt. 4
Zamawiający wymaga dostawy rampy oświetleniowej wykonana w quadro systemie o
szerokości 4 m i 3 m wysokości.
Pyt. 5 Zamawiający wymaga, aby wysokość sceny od podłoża wynosiła min.1 m max 1,5 m. Czy
Zamawiający dopuszcza opcje regulowaną wysokości mieszczącą się w podanym zakresie?
Odp. Pyt. 5

Tak, zamawiający dopuszcza regulowaną wysokość sceny w podanym zakresie.
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w
SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ) i tym samym przedłuża pierwotny termin składania ofert na dzień 9.08.2022 r.
godz. 10:00 i otwarcia ofert na dzień 9.08.2022 r. godz. 10:05.
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