
Warszawa, dna 13 grudnia 2021 r. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich 

w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) 

ul. Warszawska 4 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZP.3.2021.1 

Nr ogłoszenia 2021/S 223-587342 

 

Wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja wystawy stałej w 

Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), 

produkcja i montaż elementów scenografii i oświetlenia wystawy”, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) jako Zamawiający, 

działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” udostępnia treść wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniem i zmianami treści SWZ: 

Pytanie 

1. W dokumencie o nazwie: 211011_Ostrów M_Gabloty.pdf, w elemencie o sympolu S1.A znajduje się 

zapis: "gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie - aluminiowa 

płyt.kompoz.,; wg karty materiałów;"-czym jest wspomniana w opisie "karta materiałów"? Czy jest to 

osobny dokument z dokładnym opisem materiałów na poszczególne elementy? 

 

Odpowiedź: 

Pytanie nr 1 i 2 odnosi się do karty materiałów i oznaczeń z niej. Zamawiający, działając na podstawie 

art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść znajdującą się w pliku pn. „211011_Ostrów M_Gabloty.pdf” 

dopisując następujące zdanie: „Załącznik stanowi: 1709_5_0_Z_Karta_materialow_1_Wykonczenia”. 

Zamawiający zamieszcza plik pn.: „1709_5_0_Z_Karta_materialow_1_Wykonczenia” na stronie 

prowadzonego postępowania. 

 

Pytanie  

2. W dokumencie o nazwie: 211011_Ostrów M_Gabloty.pdf, w elemencie o symbolu S1.A 

na rysunku są następujące oznaczenia w prostokątnych ramkach: M_G1.1, M_G3.1, M_SC1.1- co 

oznaczają te symbole, do czego się odnoszą. Tego typu opisy znajdują się we wszystkich elementach 

projektu. 

 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Pytanie  

3. W dokumencie o nazwie: 211011_Ostrów M_Gabloty.pdf, w elemencie o symbolu S1.A. 

Dolna linia wymiarowa (tuż pod rysunkiem zabudowy), wartości wymiarów 25,5, 83, 83, 67, 57,5, 84-

odnoszą się do wymiarów formatek aluminiowej płyty kompozytowej? 

 

Odpowiedź: 

Na rysunku S1.A. dolna linia wymiarowa 25,5, 83, 83, 67, 57,5, 84 odnosi się do wymiarów formatek 

aluminiowej płyty kompozytowej. Wymiary zostały przyjęte z uwzględnieniem możliwości nadruku na 



płytach. Podziały mogą zostać zweryfikowane w razie konieczności przez wykonawcę po konsultacji z 

projektantem. 

 

Pytanie  

4. Na wizualizacjach-plik o nazwie: Wizualizacja ścian wystawy.pdf elementy zabudowy są 

przedstawione jako gładkie, lite powierzchnie bez widocznych połączeń. Materiały opisane w projekcie 

mają swoje określone formaty, które spowodują, iż będą widoczne połączenia pionowe lub poziome. 

 

 

 
 

Odpowiedź: 

Wizualizację stanowią tylko poglądowe przedstawienie gablot. W zastosowaniu materiałów, detali 

wykończeniowych lub montażu elementów mogą się różnić od rysunków projektowych. 

 

 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany treści SWZ są integralną częścią 

SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 

AD. 3 ORAZ 4 

AD.2 


