
 

 
 
 
 

Warszawa, dnia 04.12.2018 r. 
 

 
 
ZP/MJP/DW/3/2018 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie 
wystawy stałej Muzeum Józsefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

 
 
 
 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

 

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia treści SIWZ dokonane w odpowiedzi 

na pytania złożone przez Wykonawców:  

 

 

 

Pytanie nr 171: 

 

Gdzie należy zainstalować oprogramowanie obsługujące system kluczy do gablot? Czy 

serwer obsługujący system kluczy do gablot, na którym na zostać zainstalowane 

oprogramowanie, będzie dostarczone przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 171: 

 

Zamawiający, w ramach zamówienia objętego przedmiotowym postepowaniem, wymaga 

dostarczenia przez Wykonawcę wszelkich urządzeń na których będzie wymagane 

zainstalowanie oprogramowania obsługującego system kluczy do gablot. 

 

 

Pytanie nr 172: 

 

Czy wszystkie zamki do gablotach mają być elektroniczne? Czy w przypadku występowania 

dwóch zamków w gablocie jeden ma być elektryniczny, a jeden mechaniczny? 
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Odpowiedź na pytanie nr 172: 

 

Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich zamków do gablot wyposażonych w część 

mechaniczną i elektroniczną. 

 

 

Pytanie nr 173: 

 

Jaką ilość poszczególnych kluczy ma dostarczyć Wykonawca w ramach systemu objętego 

przedmiotem zamówienia? Ile kluczy dla użytkowników? Ile kluczy kodujących? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 173: 

 

Zamawiający wymaga dostarczenie nie mniej niż 10 kluczy. 

 

 

Pytanie nr 174: 

 

Ile stanowisk do kodowania kluczy (programatorów lokalnych) ma dostarczyć Wykonawca w 

ramach systemu objętego przedmiotem zamówienia? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 174: 

 

Zamawiający wymaga dostarczenie nie mniej niż dwóch stanowisk do kodowania kluczy. 

 

 

Pytanie nr 175: 

 

Ile punktów nadawania uprawnień (programator ścienny do pobierania aktualizacji kluczy) 

ma dostarczyć Wykonawca w ramach systemu objętego przedmiotem zamówienia? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 175: 

 

Zamawiający wymaga dostarczenie nie mniej niż dwóch punktów nadawania uprawnień. 

 

 

Pytanie nr 176: 

 

Zapis: „Do zabezpieczenia użytych materiałów jak mdf, fornirów i blach stanowiących korpus 

zewnętrzny elementów ekspozycji należy stosować lakier transparentny matowy 

dedykowany do zabezpieczenia tych powierzchni. 
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Wszystkie materiały muszą być niepalne lub zabezpieczone do stopnia co najmniej 

trudnozapalności w klasyfikacji pożarowej." 

Pytanie: czy pod pojęciem „wszystkie" należy rozumieć też np. lakiery do malowania 

elementów drewnianych, fornirowanych. Stosowanie takich lakierów może ograniczyć ilość 

dostępnych „efektów" i wykończeń dla powierzchni drewnianych 

 

Odpowiedź na pytanie nr 176: 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie palności elementów wykończenia wnętrz 

i wyposażenia stałego, stosowanie materiałów łatwozapalnych, których produkty rozkładu 

termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione. Stosowane 

materiały muszą więc posiadać co najmniej stopień trudnopalności. 

 

 

Pytanie nr 177: 

 

Czy dopuszczalne jest zastosowanie fornirów o grubości 0,7mm i obłogów o grubości 3mm. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 177: 

 

Nie, dopuszczalne są forniry o grubości 1mm i obłogi o grubości 4mm. 

 

 

Pytanie nr 178: 

 

Wymóg dotyczący wkładek zamkowych: „Wkładki powinny posiadać mechanizm o 

podwyższonej wytrzymałości na trudne warunki środowiskowe (kurz, błoto, zamarzanie) - 

potwierdzone opinią instytutu badawczego. 

Prosimy o wyjaśnienie konieczności wymogu wytrzymałości na trudne warunki 

środowiskowe". Zakładamy, że wkładki użytkowane są w zamkniętym pomieszczeniu 

muzealnym i ten wymóg nie jest konieczny. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 178: 

 

Wkładki powinny posiadać mechanizm o podwyższonej wytrzymałości na wodę/wilgoć oraz 

pył/kurz.  

W przypadku klucza  elektromechanicznego wymaga się ochrony do stopnia min. IP57 

co zostało zapisane w specyfikacji technicznej. 

 

 

 


