Elbląg, 24.07.2017r.

MAH.251.4.2017.GS

Odpowiedzi na pytania,
które napłynęły do Zamawiającego w związku z postępowaniem MAH.251.4.2017.
Dostarczenie i instalacja sprzętu i wyposażenia ekspozycyjnego, multimedialnego wraz z
oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, magazynowego oraz wyposażenia pomieszczeń dla
zwiedzających, w ramach projektu:
„Remont i modernizacja budynku Gimnazjum i skrzydła południowego budynku Podzamcza
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu” w ramach projektu „Z Muzeum w przyszłość.
Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II”, współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

1. System ekspozycyjny podwieszany
a. Czy wskazana wytrzymałość 20 kg, to wytrzymałość haczyka, czy wytrzymałość obciążeniowa
systemu?
Odpowiedź:
To wytrzymałość systemu.
b. System sufitowy czy ścienny?
Odpowiedź:
System ścienny.
c. W których salach jest projektowany montaż owego systemu?
Odpowiedź:
Montaż systemu jest przewidziany w następujących salach: Sala wystaw czasowych – pomieszczenie
1/25 oraz Wystawa dot. historii miasta – pomieszczenie 2/02.
d. Ile odcinków szyn do podwieszeń jest przewidzianych?
Odpowiedź:
Łączna długość szyn do podwieszania to – 60mb.
2. Przestawne ścianki działowe
a. Wymiary podane w opisie (SIWZ OPZ str. 9) 240x200x50 cm wskazują na ścianki w formie
sześcianu. Czy ścianki są sześcianami?
Odpowiedź:
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Tak, ścianki są sześcianami.
b. Jeśli nie to czy wymiar 50 cm oznacza dolna stopę stabilizacyjną?
Odpowiedź:
Nie, wymiar 50 cm oznacza szerokość ścianki działowej.
c. Jeśli tak to z jakiego materiału są ściany boczne sześcianu?
Odpowiedź:
Ściany boczne sześcianu wykonane z tego samego materiału, co ściana frontowa i tylna.
d. Jaki jest kolor profili aluminiowych systemu nośnego i listew mocowanych w górnej części?
Odpowiedź:
Kolor profili aluminiowych: miedź satyna.
e. W których salach odbywa się dostawa i pierwszy montaż odbiorowi niniejszych prac?
Odpowiedź:
Dostawa i montaż prac odbywał się będzie zgodnie z pkt. II.2.3 OPZ (str. 6 SIWZ OPZ), tj.:
Gabloty i systemy ekspozycyjne zostaną zamontowane na 3 salach ekspozycyjnych:
−
Ekspozycja detalu architektonicznego elbląskiego zamku krzyżackiego – pomieszczenie 0/18 zgodnie z Załącznikami 1.A, 1.E i 1.F do OPZ,
−
Sala wystaw czasowych – pomieszczenie 1/25 - zgodnie z Załącznikami 1.B, 1.E i 1.F do OPZ,
−
wystawa dot. historii miasta – pomieszczenie 2/02 - zgodnie z Załącznikami 1.C, 1.E i 1.F do
Ponadto gabloty wiszące zostaną zamontowane w Sali edukacyjnej w budynku Gimnazjum
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu (pomieszczenie 1/26 – zgodnie z
Załącznikami 1.B, 1.E i 1.F do OPZ).
Pomieszczenia zlokalizowane są w piwnicy obiektu, na parterze oraz na I piętrze. Gabloty będą służyć
do ekspozycji zbiorów muzealnych.
Specjalista ds. zamówień publicznych
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