Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Przedmiot
zamówienia

W ogrodzie kultury - zakup sceny plenerowej oraz wyposażenia.

Znak sprawy

PCK.271.1.2015

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
Wyjaśnienie nr 1 na zapytanie z dnia 20-04-2015
Pytanie 1. Zamawiający w treści przedmiotu zamówienia wymaga, następujących wymiarów sceny (z
podestów scenicznych), szerokość od 7,5m do 8m, głębokość od 6m do 6,5m. Wykonawca zwraca się z
prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli to, żeby była możliwość stworzenia sceny w tych
wymiarach (możliwość stworzenia sceny o wymiarze, szerokość 7,5m x głębokość 6m oraz sceny o
wymiarze, szerokość 8m x głębokość 6,5m)? Czy jednak chodziło o to żeby scena miała któryś z
wymienionych wymiarów? Jeżeli tak, proponujemy scenę o wymiarze, szerokość 8m, głębokość 6 m. Czy
Zamawiający dopuszcza taki standardowy wymiar sceny?
Zamawiający w punkcie 2.4.1. SIWZ określił dopuszczalny przedział wymiarów sceny. Zatem
Zamawiający dopuszcza dostawę sceny o wymiarze: szerokość 8m, głębokość 6 m.
Pytanie 2. Zamawiający w treści przedmiotu Zamówienia podaje wymiary zadaszenia łukowego 8m x
6m x 5m. W związku z koniecznością dopasowania odpowiedniego zadaszenia do wymiarów sceny,
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie któregoś z niżej wymienionych wariantów:
 Jeżeli Zamawiający wybierze z punktu pierwszego scenę z możliwością stworzenia sceny z
wymiarach 7,5 x 6m oraz sceny o wymiarze 8m x 6,5, to pasujące do takiej sceny zadaszenie
łukowe musi mieć wymiar: 8,5m (szerokość) x 7m (głębokość). Informujemy, że wymiar zadaszenia
musi być o 0,5m większe, żeby pasowało do sceny.
 Jeżeli Zamawiający wybierze z punktu pierwszego scenę o wymiarze szerokość 8 m, głębokość, 6
m, to do takiej sceny pasuje zadaszenie o wymiarze głębokości 8,5 m x szerokość 6,5 m. Taki
wymiar zadaszenia jak i sceny cieszy się największym zainteresowaniem wśród klientów.
Zgodnie z punktem 2.5.2. SIWZ wszystkie elementy powinny stanowić jedną całość spójnie
funkcjonującą, natomiast wskazane w SIWZ parametry są parametrami minimalnymi. Zatem ze
względu na konieczność dopasowania odpowiedniego zadaszenia do wymiarów sceny, Zamawiający
dopuszcza możliwość zastosowania zadaszenia o wymiarach o 0,5 m większych niż wymiary sceny.
Pytanie 3.Zamawiający w treści przedmiotu zamówienia podaje wysokość zadaszenia 5 m. W związku z
powyższym zwracam się z prośbą o dopuszczenie, ze względów konstrukcyjnych wysokości 5,15 m.
Zgodnie z punktem 2.5.2. SIWZ wszystkie elementy powinny stanowić jedną całość spójnie
funkcjonującą, natomiast wskazane w SIWZ parametry są parametrami minimalnymi. Zatem
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zadaszenia o wysokości większej niż wskazano w
SIWZ.

