Nr sprawy: ZP.2611.4.1.2022.mw
Malbork, dnia 09.06.2022 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 1
oraz INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ NR 1

Muzeum Zamkowe w Malborku, ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork
(Zamawiający) na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej „Pzp”), udostępnia treść
zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści do realizacji zadania drewno klasy C24?
Dokumentacja projektowa w punkcie 5.1.4. mówi, że analiza konstrukcji
wykazała, że przy założeniu najniższej możliwej klasy wytrzymałości drewna
C18 konstrukcja spełnia wymagania nośności, natomiast w tym samym
punkcie w dalszej części wskazano by zastosować drewno klasy C30.
Wg obecnej normy "PN-D-94021:2013-10 tarcica konstrukcyjna iglasta
sortowana metodami wytrzymałościowymi" nie ma klasy C30 dla drewna
sosnowego. Jest klasa C35 jeżeli sklasyfikujemy drewno do klasy
sortowniczej wyborowej (KW), ale jest ona bardzo trudno osiągalna wręcz
niemożliwa do zakupienia w obecnej sytuacji rynkowej.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na wykonanie konstrukcji
drewnianej więźby z drewna sosnowego klasy C24 należącej do klasy
sortowniczej średniej (KS)?
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Odpowiedź nr 1:
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drewna sosnowego klasy
C24 należącej do klasy sortowniczej średniej (KS).

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286 ust 3 ustawy Pzp zmienia
treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

1) pkt 1 Działu X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia 14.07.2022 r.”

2) pkt 3 i 4 Działu XII SWZ, które otrzymują następujące brzmienie:
„1. Termin składania ofert: 15.06.2022 roku, do godziny 10:00.
2. Termin otwarcia ofert: 15.06.2022 roku o godzinie 11:00.”

Z poważaniem
dr hab. Janusz Trupinda
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku
/podpisano podpisem elektronicznym/

Umieszczono na stronie prowadzonego postępowania w dniu 2022-06-09
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osób,
których dane są przetwarzane została zamieszczona na stronie http://bip.zamek.malbork.pl/
w zakładce ochrona danych.
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