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Modyfikacja treści SIWZ dotycząca przetargu nieograniczonego 
dla zadania „Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze” 

 
Pytanie 1 
W części VI dotyczącej nawilżaczy i osuszaczy w parametrze dotyczącym zdolności 
kondensowania wody nastąpił prawdopodobnie błąd pisarski. 
Jest podane jak niżej: 
– zdolność kondensowania wody: 

a) przy 30 oC i 80% wilgotności (około): 26 l/24h, 
b) przy 27 oC i 90% wilgotności (około): 32 l/24h. 

W punkcie b) zamiast „27 oC i 90% wilgotności” prawdopodobnie powinno być podane „32 oC i 
90% wilgotności”. Przy wilgotności 90% i temperaturze 27 oC wydajność każdego osuszacza 
kondensacyjnego będzie niższa niż przy wilgotności 80% i temperaturze 30 oC. 
Pytanie: 
Czy podane parametry temperatury i wilgotności względnej w punkcie b) są prawidłowe? 
 
Odpowiedź 1 
W określeniu parametru osuszacza dotyczącym zdolności kondensowania wystąpił błąd pisarski, 
w związku z czym Część VI pkt 1.1) tiret dziesiąte lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 „b) przy 32 oC i 90% wilgotności (około) 32 l/24h,”. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w 
Jeleniej Górze” części X: Dostawa sprzętu multimedialnego do sali oświatowej punktu 
4) odtwarzacz DVD/VHS – 1 szt. 
Czy Zamawiający wymaga aby odtwarzacz obsługiwał kasety VHS? 
Pytanie motywuję tym że obecnie na rynku nie ma dostępnych nowych urządzeń spełniających 
parametry SIWZ i obsługującego kasety VHS. 
 
Odpowiedź 2 
Dla Zamawiającego istotne jest aby odtwarzacz obsługiwał kasety VHS, w związku z czym Część 
X Dostawa sprzętu multimedialnego do sali oświatowej pkt 1.4) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„4) odtwarzacz DVD/VHS – 1 szt., o następujących parametrach: 
– system magnetowidu – VHS, 
– liczba głowic: 1, 
– rodzaj odtwarzanych płyt: DVD+R, DVD+RW, DVD-R/RW, CD, DivX, 
– odczyt napisów w języku polskim, 
– wbudowany tuner DVB-T, 
– złącza: HDMI, USB, port DV, RCA, 
– wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, pilot.” 

 
Pytanie 3 
Proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Część V Zamrażarka niskotemperaturowa. 

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 226 l? 



2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych szer 105,5 x gł 65,5 x 
wys. 86,5 cm? 

 
Odpowiedź 3 
Uwzględniając pytanie Wykonawcy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o pojemności 226 l oraz 
o wymiarach zewnętrznych szer. 105,5 x gł. 65,5 x wys. 86,5 cm, w związku z czym Część V 
pkt 1.1) tiret drugie i czwarte otrzymują brzmienie: 
„ - wymiary zewnętrzne: szer. od 94 do 106 x gł. od 65 do 70 x wys. od 85 do 92 cm 
  - pojemność: 200 – 230 dm3”. 
 
Pytanie 4 

Jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego jw., zwracamy się z prośbą – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami) 
oraz w nawiązaniu do zapisów Rozdz. VII SIWZ – o wyjaśnienie kwestii zawartych w dokumentacji 
przetargowej. 
dot. Rozdz. III opis przedmiotu zamówienia, części XIII Dostawa wyposażenia magazynów – siatka 
do zawieszania obrazów. 

W związku z brakiem wymogu posiadania Certyfikatu ISO 14001:2004 w zakresie siatek 
na obrazy oraz jakichkolwiek przepisów regulujących taki wymóg, wnosimy o usunięcie zapisu o 
dołączenie ww. certyfikatu do oferty. Certyfikat tego rodzaju nie będzie świadczył w żaden sposób 
o jakości oferowanych siatek, ani o ich zgodności z normami czy innymi przepisami. Jest to 
fakultatywny wymóg, godzący w zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców, bowiem dopuszczenie produktu do obrotu nie jest uwarunkowane posiadaniem 
takiego certyfikatu. 

Ponadto w zakresie wymogu dot. Certyfikatu/ekspertyzy na zgodność z polskimi normami 
dla szyn jezdnych (PN-EN 6506-1:2008, PN-EN 10020:2003 oraz PN-EN 1002-1) sytuacja 
wygląda podobnie, a zatem wnosimy o dodanie zapisu lub równoważny, ponieważ wymóg 
posiadania certyfikatu czy ekspertyzy w zakresie podanych norm nie jest obligatoryjny dla szyn 
jezdnych. Nastąpiło tu również naruszenie przepisów ww. ustawy poprzez opracowanie 
specyfikacji w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania wykonawców, jak również poprzez zapisy w opisie przedmiotu zamówienia bez 
sformułowania „lub równoważny”. 

W związku z tym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu 
dot. certyfikatu, jeśli oferent przedstawi certyfikat potwierdzający spełnienie norm dla regałów 
wydanych na p[odstawie niezależnych badań? 
 
Odpowiedź 4 
Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 
wykonawców Zamawiający uwzględnia pytanie Wykonawcy, w związku z czym wykreśla się w 
Części XIII Dostawa wyposażenia magazynów – siatka do zawieszania obrazów pkt 1.1) tiret 
szesnaste, a tiret siedemnaste otrzymuje brzmienie: 
„ - Certyfikat / Ekspertyzę na zgodność z polskimi normami dla szyn jezdnych (PN-EN ISO 6506-

1:2008, PN-EN 10020:2003, oraz PN-EN 1002-1) – lub równoważne.” 
Równocześnie wyjaśniam, iż Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. w/w 
certyfikatu/ekspertyzy jeśli Wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający spełnienie norm dla 
regałów wydanych na podstawie niezależnych badań. 
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