
 

 

 

 

 
    BZP.2412.32.2019.GK        Wrocław, 08.01.2020 r. 

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA 

 
 

Dotyczy: Postępowania nr BZP.2412.32.2019.GK prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz zrealizowanie adaptacji i remontu pomieszczeń w budynku 
Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 21, na 
potrzeby Muzeum Człowieka Wydziału Nauk Biologicznych.” 

 
Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęło od Wykonawcy następujące pytanie, na które udziela się odpowiedzi  

w trybie art. 38 ust. 1 i 2 oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

trybie art. 38 ust. 4 i Ogłoszenia w trybie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843). 

 

Pytanie 1: 
Zwracam się z prośba o doszczegółowienie wymagań dotyczących gablot muzealnych, które 

należy dostarczyć i zamontować w ramach niniejszego postępowania. 

Czy wszystkie gabloty mają być wykonane w tym samym standardzie?  

Z opisu zawartego w PFU zbiory Muzeum Człowieka są różne i czy więc wszystkie wymagają 

tego samego typu gablot, tym bardziej, że jest to czynnik cenotwórczy całej realizacji. 

 
Odpowiedź 1: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający uzupełnia Opis Przedmiotu Zamówienia i przesyła bardziej 

szczegółowe wymagania dotyczące gablot: 

1. W gablotach wolnostojących zamontować półki szklane wykonane ze szkła float ≥ 8mm, 

z możliwością regulacji wysokości ich położenia i zmiany liczby półek – standardowo 4 

półki na gablotę. 

2. Oświetlenie punktowe LED zamontować w górnej podstawie oraz na pionowym 

szynoprzewodzie, oprawy z możliwością regulacji wysokości położenia i kierunku 

świecenia. Natężenie oświetlenia regulowane jest poprzez zastosowanie potencjometru. 

3. Do górnego wieńca zamocowany będzie reling umożliwiający podwieszanie eksponatów. 

4. Gabloty podestowe wyposażyć w wkład skośny i schodkowy. 

5. Szczelność wszystkich gablot (ACD) na poziomie nie większym niż 0.4, co oznacza 

maksymalną wymianę powietrza w gablocie raz na 2.5 doby. 

6. Wymiana wkładów z  silica gel’em musi być możliwa bez konieczności otwierania gabloty 

7. Gabloty podestowa na mumię musi być wyposażona w rejestrator parametrów powietrza 

wewnątrz gabloty (wilgotności i temperatury) umożliwiający bieżący odczyt parametrów 

oraz możliwość rejestru zapisów. Gablota na mumię wyposażona będzie w mechanizm 

pionowego podnoszenia i opuszczania klosza. Zastosowanie takiego mechanizmu 



zapewnia bezpieczeństwo i komfort otwierania oraz zamykania gabloty, jej szczelność, a 

także spełnienie zasad bezpieczeństwa antywłamaniowego. 

8. Gabloty o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 i 13, pozostałe gabloty podestowe oraz witryna 

„PATOLOGIE KOSTNE” wyposażone będą w urządzenia umożliwiające jedynie odczyt 

bieżących parametrów powietrza wewnątrz gabloty. 

9. System pasywnej stabilizacji wilgotności wkładami z silica gel’u  zastosować w gablotach 

wymienionych w punktach 1 i 2. W pozostałych gablotach, czyli o numerach, 3, 6, 7, 9 i 

14 nie ma konieczności stosowania systemu pasywnej stabilizacji wilgotności ani 

urządzeń do pomiaru temperatury i wilgotności. 

  
Oznaczenia gablot przyjęto zgodnie z tymi podanymi na rysunku A03 Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego. 
W załączeniu Zamawiający przekazuje uzupełniony Opis Przedmiotu Zamówienia 
(Załącznik nr 8* do SIWZ, w którym dopisuje się: 
- w rozdz. II pkt 3-8  
- rozdz. III. 

 
Dodatkowo: 
Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie Opisu Kryteriów opisanych w rozdz. XIII pkt 2 

ppkt 2.3 tiret 2.3.2. oraz 2.3.3 w poniższym zakresie: 

 

JEST: 
2.3.2. Maksymalnie punktowany termin realizacji zamówienia wynosi 40 dni kalendarzowych. 

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy termin realizacji zamówienia do porównania i 

oceny ofert Zamawiający przyjmie termin realizacji zamówienia 40 dni natomiast do umowy 

zostanie przyjęty termin realizacji zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

2.3.3. Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 60 
dni kalendarzowych, liczony od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie 

dłuższy termin realizacji zamówienia lub nie wskaże żadnego, jego oferta zostanie odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.  

 
POWINNO BYĆ:  
2.3.2. Maksymalnie punktowany termin realizacji zamówienia wynosi 180 dni 
kalendarzowych. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie krótszy termin realizacji zamówienia do 

porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie termin realizacji zamówienia 180 dni 

natomiast do umowy zostanie przyjęty termin realizacji zamówienia zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. 

2.3.3. Wymagany przez Zamawiającego maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 210 
dni kalendarzowych, liczony od dnia podpisania umowy. Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie 

dłuższy termin realizacji zamówienia lub nie wskaże żadnego, jego oferta zostanie odrzucona 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.  

 

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zamieszcza 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

- termin składania ofert – 20.01.2019 r.– do godz. 10:00; 
- termin otwarcia ofert –  20.01.2019 r. – godz. 10:30. 
 

Z dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt 1) Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 
Z-ca Kanclerza ds. Administracyjno- 

Gospodarczych 
mgr Barbara Starnawska 

(z pełnomocnictwa) 


