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Modyfikacja treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu 
oraz odpowiedź na zapytanie złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: 
„Dostawa systemu zawieszania obrazów dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

 
 
Pytanie 1 
Firma (…) zainteresowana złożeniem oferty do przetargu pn.: Dostawa systemu zawieszania 
obrazów dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze zwraca się z wnioskiem o udzielenie 
odpowiedzi na poniższe pytania: 
1) Jakie jest wymagane dopuszczalne obciążenie haków, o których mowa w dziale III.1.8) SIWZ? 
2) Ile odcinków listew przewidziano do montażu i jakiej są one długości (taka informacja jest 

konieczna by uwzględnić w kalkulacji właściwą ilość końcówek? 
3) Czy Zamawiający przewiduje narożne połączenia poszczególnych odcinków listew? Jeśli tak, 

to ile łączników narożnych należy przyjąć do kalkulacji? 
4) Jaki kolor listew należy uwzględnić w ofercie: biały czy srebrny? 
5) Czy, biorąc pod uwagę wymaganą łączną długość listew tj. 68 mb i rozmieszczenie linek co 50 

cm do kalkulacji należy przyjąć 136 linek stalowych 250 cm czy z uwagi na montaż wielu 
odcinków o różnych długościach inną ilość? Jeśli tak, to jaką? 

6) Na jakiej wysokości od podłogi przewidziano montaż listew? 
7) Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w dziale V.2 SIWZ jeśli 

Wykonawca przedłoży referencje potwierdzające realizację przez Wykonawcę 3 dostaw 
określonych w w/w pkt o łącznej wartości 20 000 PLN brutto? 

 
Odpowiedź 1 
Ad 1) Dopuszczalne obciążenie na 1 hak wynosi do 9,5 kg. 
Ad 2)  Ilość odcinków listew przewidzianych do montażu oraz końcówek do nich winien określić 

samodzielnie Wykonawca, bowiem ze względu na różną długość listew oferowaną przez 
poszczególnych producentów systemów zawieszania obrazów Zamawiający, celem 
uniknięcia wskazania jednego systemu, pozostawił Wykonawcy określenie ilości listew. 

Ad. 3) Zamawiający nie przewiduje narożnych połączeń poszczególnych odcinków listew, 
natomiast przy montażu listew należy zachować dystans 5 cm pomiędzy ścianą a listwą. 

Ad. 4)  Kolor listew: srebrny anodowany (matowy). 
Ad. 5)  Do kalkulacji należy przyjąć 136 linek stalowych. 
Ad. 6)  Montaż listew przewidziany jest na wysokości 3,80 m od podłogi. 
Ad. 7)  Przedłożenie przez Wykonawcę referencji potwierdzających zrealizowanie przez 

Wykonawcę 3 dostaw o łącznej wartości 20 000 PLN brutto nie stanowi potwierdzenia 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ i treści Ogłoszenia o zamówieniu w następującym 
zakresie: 
1. w Dziale III SIWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



„Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem systemu zawieszania obrazów dla 
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze o następujących parametrach: 
1) system zawieszania obrazów (68 mb) będzie montowany w 4 salach wystawowych 

oznaczonych następująco: 2/5, 2/1, 2/3, 2/2 (układ sal określa rysunek Rzut piętra będący 
Załącznikiem nr 7 do SIWZ), 

2) podstawowe elementy systemu zawieszania obrazów to: listwy, linki, mocowania linek do 
listew oraz haki na obrazy, 

3) listwa to prowadnica aluminiowa w kolorze srebrnym anodowanym (matowym) montowana 
do ściany za pomocą kotew montażowych, otwory montażowe zakryte zaślepkami, 

4) dopuszczalne obciążenie listwy – 40 kg/1mb, 
5) na listwie zamontowane linki w odstępie co 50 cm, 
6) linki wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju 2 mm i długości 2,5 m każda, 
7) możliwość regulacji odległości między linkami, 
8) ilość haków – 400 szt., 
9) regulacja wysokości rozmieszczenia haków na linkach wraz z możliwością demontażu 

haków, 
10) dopuszczalne obciążenie na 1 hak wynosi do 9,5 kg 
11) montaż listew na wysokości 3,80 m od podłogi.” 

2. w Ogłoszeniu o zamówieniu pkt II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 
zamówienia – otrzymuje brzmienie: 
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem systemu zawieszania obrazów dla 
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze o następujących parametrach: 
1) system zawieszania obrazów (68 mb) będzie montowany w 4 salach wystawowych 

oznaczonych następująco: 2/5, 2/1, 2/3, 2/2 (układ sal określa rysunek Rzut piętra będący 
Załącznikiem nr 7 do SIWZ), 

2) podstawowe elementy systemu zawieszania obrazów to: listwy, linki, mocowania linek do 
listew oraz haki na obrazy, 

3) listwa to prowadnica aluminiowa w kolorze srebrnym anodowanym (matowym) montowana 
do ściany za pomocą kotew montażowych, otwory montażowe zakryte zaślepkami, 

4) dopuszczalne obciążenie listwy – 40 kg/1mb, 
5) na listwie zamontowane linki w odstępie co 50 cm, 
6) linki wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju 2 mm i długości 2,5 m każda, 
7) możliwość regulacji odległości między linkami, 
8) ilość haków – 400 szt., 
9) regulacja wysokości rozmieszczenia haków na linkach wraz z możliwością demontażu 

haków, 
10) dopuszczalne obciążenie na 1 hak wynosi do 9,5 kg, 
11) montaż listew na wysokości 3,80 m od podłogi.” 

 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 162446 - 2012 z dnia 18.05.2012 r. 
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