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DOP.21.98.2016 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony „Dostawa i montaż tablic i oznaczeń na wystawie głównej 

  Muzeum Warszawy.” 

 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, jako Zamawiającego na 

podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”), 

udzielam wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie nr 1 

Czy tabliczki mają mieć zaokrąglone krawędzie? 

Odpowiedź: 

Nie, proste. 

 

Pytanie 2: 

Czy tabliczki mają być fazowane ? 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 3: 

Czy wycenie po naszej stronie podlegają też elementy potrzebne do montażu ? 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w wyjaśnieniach treści SIWZ  z dn. 17 listopada 2016 

 

Pytanie 4: 

- dystanse - jeśli tak to jaki rodzaj ? czy mamy sami zaproponować ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z projektem – proszę o zapoznanie się z rysunkami detali. 

 

Pytanie 5 

- metalowe prowadnice - rozumiem, że w przypadku pulpitów i szuflad nie po naszej stronie, natomiast co 

z prowadnicami do montowania tabliczek na ścianach ? 
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Odpowiedź: 

W obu przypadkach mocowania nie należą do zakresu przetargu. 

 

Pytanie 6: 

Próbka nr 3 - elementy cięte laserowo 

małe litery są bardzo małe ! szczególnie kropki nad „i”, rozumiem że wielkość tych liter nie może ulec 

zmianie na większe ? 

Odpowiedź: 

Wielkość liter nie może ulec zmianie. 

 

Pytanie 7: 

na jaki kolor RAL mają być pomalowane ? 

Odpowiedź: 

RAL 9004 HR Tiefmatt. 

 


