Rabka-Zdrój, 8 marca 2019 r.
Numer sprawy: TL.21.1.2019

WYJAŚNIENIA NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w
Rabce-Zdroju
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn Dostawa wraz z montażem wyposażenia Teatru
Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju, w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu
6 marca 2019 r.
PYTANIE NR 35
Proszę o uściślenie i podanie ilościowego i specyfikacyjnego zakresu punktu nr 1.22 „Okablowanie
przenośne” znajdującego się w tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do formularza ofertowego
oświetlenie, który został opublikowany w pliku „Zmiana nr 1 treści Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia” w dniu 5 marca 2019 r.
Odpowiedź:
Okablowanie przenośne:
1) przewód DMX 3pin 2m – 25szt
2) przewód DMX 3pin 3m – 20szt
3) przewód DMX 3pin 5m – 15szt
4) przewód DMX 3pin 10m – 5szt
5) przewód DMX 3pin 15m – 2szt
6) rozdzielacz sieciowy potrójny gumowy 2m - 10szt
7) przedłużacz sieciowy gumowy 10m – 2szt
8) przedłużacz sieciowy gumowy 15m – 2szt
9) przedłużacz sieciowy gumowy 20m – 2szt
PYTANIE NR 36
W odpowiedzi na pytanie nr 33 pliku „wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ z dnia 5 marca 2019 r.”
Zamawiający odpowiedział, że w tabeli przedmiaru należy uwzględnić dostarczenie regulatora o
mocy co najmniej 12x2,2kW. Takich regulatorów według tabeli przedmiaru ma być 4 szt. Zarówno
w opisie technologii, jak i na schemacie blokowym projektu technologii oświetlenia
specjalistycznego są uwzględnione 120 obwody regulowane. Czy to oznacza, że Zamawiający
posiada już jakąś liczbę regulatorów do pozostałej ilości obwodów regulowanych i nie należy tych
regulatorów obejmować obecną wyceną?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 33 omyłkowo podał, że należy dostarczyć regulator co
najmniej 12x2,2kW. Powinno być: co najmniej 24x2,2. Pozostałe 24 obwody należy również
doprowadzić do pomieszczenia tyrystorowni. Obwody te będą sterowane z posiadanych przez
Zamawiającego dwóch przenośnych regulatorów 12x2,2kW.
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Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia
przekazuje się Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji, Wykonawcom,
którym przekazano specyfikację i wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia
treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.rabcio.nowotarski.pl.

______________________
Dyrektor
mgr Zbigniew Wójciak
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