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Wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego na "Dostawę i montaż foteli teatralnych i stołu realizacyjnego oraz
wykonanie niezbędnych prac"

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję wszystkich Wykonawców
ubiegających się o ww. zamówienie, iż wpłynęło zapytanie na zapisy SIWZ.

Przekazuje się poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

PYTANIE l:

Proszę o podanie modelu i typu posiadanego miksera, pozwoli to dokładnie dopasować model stołu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, iż jest w posiadaniu kilku mikserów o różnych rozmiarach. W związku z tym
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp określa maksymalne wymiary stołu:
Informacje ogólne dotyczące mobilnego stołu realizatorskiego:
- wymiary zewnętrzne (sxhxd) 285x27xl 00 cm.
- nogi demontowalne z regulacją wysokości
- wnętrze wyklejone gąbką techniczną gr. 10mm.
Na tylnej ścianie drzwiczki serwisowe (przepust kablowy) umieszczone na ściance przedniej, po
prawej stronie dla siedzącego za stołem, o wymiarach minimalnych 50x12 cm.

Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla
Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

~~stęp.ca OJ~)
~~C~rZYńSki

(Przewodniczący Kom. Przet.)
Zatwierdzam:

~ki

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Poddzialanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
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Wykonawcy

dot.: przetarQU nieograniczonego na "Dostawę i montaż foteli teatralnych i stołu realizacyjnego oraz
wykonanie niezbędnych prac"

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuję wszystkich Wykonawców
ubiegających się o ww. zamówienie, iż wpłynęło zapytanie na zapisy SIWZ.

Przekazuje się poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią.

PYTANIE l:

W nawiązaniu do przetargu dot. Dostawy i montażu foteli i stołu realizacyjnego oraz wykonania
niezbędnych prac w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, numer sprawy TN-
ZP.226.1.2016 prosimy o uszczegółowienie informacji dot. stołu realizacyjnego:

urządzenie analogowe czy cyfrowe,
ilość wejść liniowo-mikrofonowych,
ilość wyjść, grup, subgrup, szyn AUX,
standardy połączeń DANTE, MADI, ADA T, jakieś wbudowane procesory efektów,
regulacja panoramy,
wyświetlacz dotykowy czy standardowy

W załączonych materiałach jest tylko specyfikacja skrzyni typu case-rack do konsolety.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia objęta jest wyłącznie dostawa stołuJcase a nie
urządzeń. W zamówieniu chodzi o sam mebel - stół, który da się w łatwy sposób montować i
demontować na widowni w przypadku niektórych spektakli, które wymagają bezpośredniego odsłuchu
ze sceny. Na tym stole akustycy będą ustawiać sprzęt, którym dysponujemy w Teatrze. Przedmiotem
zamówienia nie jest dostawa sprzętu akustycznego.

Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla
Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.
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