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   Murów, dnia 8 lutego 2018 roku 
Znak sprawy Zp.271.1.2018   
 
   
   Do Wykonawców 
 
 
Nazwa zamówienia: Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej 
Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz 
z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu oraz wykonanie renowacji 
drewnianego wału zewnętrznego koła napędowego - zamówienie realizowane  
w ramach projektu pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze 
Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura  
z RPO WO 2014-2020. 
 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity D.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania tj.:  

 

Na zdjęciach zamieszczonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do 

SIWZ) pokazane są gabloty na konstrukcji metalowej. Pod zdjęciami podane są wymiary m. in. 

wysokości konstrukcji metalowej, natomiast w opisie materiałów Zamawiający podaje, iż nogi i ramy 

gablot (a więc cała ich konstrukcja) mają być wykonane z drewna. Taki opis zawiera całkowitą 

sprzeczność: 

Pytanie 1: Z jakiego materiału mają być wykonane konstrukcje gablot (nogi i ramy) - z drewna, czy 

z metalu? Jeśli z metalu, to czy mają być malowane proszkowo?  

Odpowiedź nr 1: Gabloty mają być wykonane: 

- stelaż - z drewna litego (np. sosna, modrzew, jesion) – przekroje elementów stelażu pozwalające 

przenieść ciężar własny gabloty i ciężar eksponatów (np. garnki, formy i inne odlewy żeliwne – do 

zobaczenia na miejscu); 

- płyta na eksponaty – z płyty MDF wodoodpornej; 

Podest: dolna część z drewna litego, wierzchnia z płyty MDF wodoodpornej. 

Kolor: antracytowy lub grafitowy.  

 

W swoim opisie wykonania gablot Zamawiający określa, iż górna część ze szkła ma być ułożona 

na blacie wyłożonym filcem. Jednocześnie w uwagach szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

zawarty jest wymóg, że wszystkie otwierane gabloty mają być wyposażone w zamki zabezpieczające 

eksponaty przed kradzieżą: 

 

Pytanie 2: Z jakiej grubości szkła hartowanego mają być wykonane górne części gablot? 

Odpowiedź nr 2: Wszystkie szklane części gablot mają być wykonane ze szkła hartowanego i łączone 

w technologii UV. Boki, tylne ściany i drzwi gablot wyszczególnionych w poz. 5 SIWZ winny być 

wykonane ze szkła o grubości nie mniejszej 8 mm. Pozostałe elementy wszystkich gablot opisanych 

w SIWZ należy wykonać ze szkła o grubości nie mniejszej niż 6 mm. 
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Pytanie 3: Jakiego konkretnie systemu otwierania gablot oczekuje Zamawiający - czy np. wystarczy 

przyjąć, iż część szklana będzie podwieszona na przyssawkach do szkła (bo chodzi przecież 

o swobodny dostęp do blatu w celu ułożenia eksponatów) i zamykana zamkiem, jak to się często 

w takich przypadkach stosuje? 

Odpowiedź nr 3: W gablotach wyszczególnionych w SIWZ w poz. 1, 2, 3 i 4 część szklana nakładana 

na blat przy pomocy przyssawek do szkła - bez stosowania zamków. Krawędzie szkła wpuszczone we 

wręg (rowek) wykonany w blacie w odległości ok. 15 mm od jego krawędzi. 

Gabloty wyszczególnione w SIWZ w poz. 5 z drzwiami szklanymi rozwieralnymi zamykanymi na 

zamek. W gablotach j/w część górna szklana łączona na stałe z częścią dolną drewnianą. Gablota na 

mapy w poz. 6 zamyka drzwiami przesuwnymi z zamkiem. 

 

Pytanie 4: W gablotach 3, 4 i 5 określono, że mają być regulowane półki wykonane ze szkła. Ile ma 

być półek w poszczególnych gablotach? 

Odpowiedź nr 4: W gablotach poz. 3 i 4 Zamawiający rezygnuje z wykonania półek. Półki należy 

jedynie przewidzieć w gablotach stojących poz. 5 – po 4 półki. Regulacja półek na dwóch poziomach 

 

Pytanie 5: Opis stojaka na okna żeliwne (poz. 7) nie zawiera informacji pozwalających na jego 

rzetelną wycenę. Brak wymiarów. Ponadto określono, że stojak ma być wykonany z drewna. 

Natomiast konstrukcja jaką zaprezentowano na zdjęciu nie pozwala na wykonanie takiego stelaża 

z drewna, ponieważ nie wytrzyma obciążenia ciężkich okien żeliwnych. Prosimy o określenie 

wymiarów stojaków, wymiarów i ciężaru prezentowanych okien, ustaleniu czy na pewno ten stojak 

ma być wykonany z drewna, a nie z metalu (zwłaszcza jeśli gabloty miały by być również wykonane 

z metalu)? Jeśli stojak ma być wykonany z metalu, to czy malowanie proszkowe? 

Odpowiedź nr 5: Stojak ma być wykonany z drewna litego (sosna, modrzew, jesion). Konstrukcja 

i wysokość stojaka ma zapewnić stabilność prezentowania okien.  

Specyfikacja wymiarów okien: 

okno wys. 2,45 [m], szer. 1,35 [m] - 4 szt. 

Elementy stojaka łączone przy pomocy połączeń stolarskich. 

Kolor: antracytowy lub grafitowy.  

 

Pytanie 6: W opisie przedmiotu zamówienia podano, że ramy na portrety i na zdjęcia mają zawierać 

szkło. Czy ma to być szkła antyrefleksyjne, czy szkło float? 

Odpowiedź nr 6: Szkło antyrefleksyjne. 

 

Pytanie 7: W poz. 11 określono, że mają to być półki drewniane z frontem ze szkła bezpiecznego 

hartowanego. Czy półka ma być wykonana z drewna litego barwionego, czy może być wykonana 

z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze antracyt lub grafit? Jaki ma być sposób otwierania 

szklanego frontu półek - czy np. dwa elementy szklane przesuwne z zamkiem blokującym? 

Odpowiedź nr 7: Półka ma być wykonana z płyty MDF wodoodpornej w kolorze antracytowym lub 

grafitowym. Front półki stanowią drzwiczki przesuwne wykonane ze szkła hartowanego, zamykane 

pośrodku zamkiem. 
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Pytanie 8: Opis przedmiotu zamówienia dotyczący poz. 12 (baner z nadrukiem) absolutnie nie 

pozwala na jego wycenę. Czy baner będzie przeznaczony do umieszczenia wewnątrz pomieszczenia, 

czy na zewnątrz? Jeśli na zewnątrz, to czy ma być umieszczony na ścianie, czy na jakiejś konstrukcji? 

Jest to stosunkowo duża powierzchnia banera, a więc duży opór wiatrowy. Jaka ma być grubość 

pleksi i jaki jej kolor? Jaka forma graficzna nadruku? Jakie jego nasycenie treści, kolorystyka, czy 

nadruk ma stanowić folia przyklejona do pleksi? Bez uszczegółowienia informacji nie da się rzetelnie 

wycenić tej pozycji. 

Odpowiedź nr 8: Zamawiający rezygnuje z wykonania baneru. 

 

Pytanie 9: Czy jeśli Zamawiający w swoim opisie określa, że gabloty lub stojaki mają być wykonane 

z drewna, to ma na uwadze, że przedmioty te mają być wykonane z drewna litego, czy też z płyty 

meblowej np. wiórowej melaminowanej lub płyty MDF malowanej? Jeśli z drewna litego, to z jakiego 

gatunku, np. sosna, dąb czy jesion? 

Odpowiedź nr 9: Zamawiający w powyższych odpowiedziach określił, które elementy gablot, półek 

i stojaków mają być wykonane z drewna litego i jakiego, a które z płyty MDF wodoodpornej. Zarówno 

elementy z drewna litego jaki z płyty MDF malowane w kolorze antracyt lub grafit. Należy jednak 

zachować ten sam rodzaj drewna litego i kolor (albo antracyt albo grafit) we wszystkich elementach 

wyposażenia opisanych w SIWZ.  

 

Pytanie 10: Prosimy o podanie grubości szkła, jakie jest wymagane do gablot Lp.1 - Lp.5. 

Odpowiedź nr 10: Wszystkie szklane części gablot mają być wykonane ze szkła hartowanego i łączone 

w technologii UV. Boki, tylne ściany i drzwi gablot wyszczególnionych w poz. 5 SIWZ winny być 

wykonane ze szkła o grubości nie mniejszej 8 mm. Pozostałe elementy wszystkich gablot opisanych 

w SIWZ należy wykonać ze szkła o grubości nie mniejszej niż 6 mm. 

 

Pytanie 11: W opisie gablot Lp.1 – Lp.6 i stojaka do okien podano, że nogi maja być „drewniane”, 

natomiast na zdjęciach konstrukcja tych gablot jest metalowa, malowana proszkowo. Prosimy 

o wyjaśnienie, z czego należy je wykonać? 

Odpowiedź nr 11: Gabloty mają być wykonane: 

- stelaż - z drewna litego (np. sosna, modrzew, jesion) – przekroje elementów stelażu pozwalające 

przenieść ciężar własny gabloty i ciężar eksponatów (np. garnki, formy i inne odlewy żeliwne – do 

zobaczenia na miejscu); 

- płyta na eksponaty – z płyty MDF wodoodpornej; 

Kolor: antracytowy lub grafitowy.  

Stojak ma być wykonany z drewna litego (sosna, modrzew, jesion). Konstrukcja i wysokość stojaka ma 

zapewnić stabilność prezentowania okien.  

Elementy stojaka łączone przy pomocy połączeń stolarskich. 

Kolor: antracytowy lub grafitowy.  

 

Pytanie 12: Gabloty Lp.3 i Lp.4 – Czy są to gablotki z drzwiami? Ile półek szklanych należy przyjąć? 

Odpowiedź nr 12: W gablotach wyszczególnionych w SIWZ w poz. 1, 2, 3 i 4 część szklana nakładana 

na blat przy pomocy przyssawek do szkła - bez stosowania zamków. Krawędzie szkła wpuszczone we 

wręg (rowek) wykonany w blacie w odległości ok. 15 mm od jego krawędzi, bez półek.  
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Gabloty wyszczególnione w SIWZ w poz. 5 z drzwiami szklanymi rozwieralnymi zamykanymi na 

zamek. W gablotach j/w część górna szklana łączona na stałe z częścią dolną drewnianą. Gablota na 

mapy w poz. 6 zamyka drzwiami przesuwnymi z zamkiem. 

 

Pytanie 13: Czy gablota na mapy Lp.6 – posiada front szklony z obu stron? 

Odpowiedź nr 13: Tak, gablota posiada obustronnie szklony front i nie ma potrzeby wyłożenia 

gabloty filcem. 

 

Pytanie 14: Stojak do okien będących w posiadaniu Inwestora – prosimy o podanie wymiarów tych 

okien. 

Odpowiedź nr 14: okno wys. 2,45 [m], szer. 1,35 [m] - 4 szt. 

 

Pytanie 15: Podesty na eksponaty – prosimy o podanie rodzaju drewna, desek. 

Odpowiedź nr 15: Podest: dolna część z drewna litego (sosna, modrzew, jesion), wierzchnia z płyty 

MDF wodoodpornej. 

Kolor: antracytowy lub grafitowy.  

 

Pytanie 16: Baner z nadrukiem – prosimy o poglądowe zdjęcie, i opis, jaką ma mieć formę, jak 

mocowany, jaka grubość i rodzaj plexi, czy będzie wewnątrz, czy na zewnątrz budynku? 

Odpowiedź nr 16: Zamawiający rezygnuje z wykonania baneru. 

 

 

UWAGA! 

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia 

oświadczenie, iż do jego wykonania zastosował płytę MDF wodoodporną i dołączyć stosowny 

Certyfikat lub Deklarację Właściwości Użytkowych - potwierdzające tę właściwość płyty; 

- wszelkie gabloty i półki winne być wyposażone w oświetlenie LED. Również okna żeliwne 
usytuowane na stojakach powinny być oświetlone. 
 
W najbliższym czasie na stronie internetowej prowadzonego postępowania zostanie opublikowany 

zaktualizowany, o zmiany przedstawione w niniejszym piśmie, Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia do części nr 1.  

 
 

W części nr 2  

 W związku z wątpliwościami Wykonawców, co do opisu przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej dla wszystkich Wykonawców, o czym mowa w kolejnym 

piśmie i tym samym przesunął termin na składanie ofert.  

 Wszystkie odpowiedzi na zadane pytania w części nr 2 zostaną udostępnione na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania po terminie przeprowadzenia wizji lokalnej.  

 

Wójt Gminy 

/-/ Andrzej Puławski 

 


