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Krasne, 18.04.2018r. 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr ZO/2018/14 „Stojaki 

na próbki do ekspozycji na działanie światła w warunkach naturalnych wraz z dodatkowymi 

akcesoriami” – 3szt.  

 

 

Pytanie: Ad Punkt 1 ZO/2018/14 

„Prosimy o określenie wielkości eksponowanych próbek w celu sprawdzenia czy oferowany stelaż będzie 

mógł takie próbki pomieścić” 

 

Odpowiedź:  

Standardowa wielkość próbki została podana w punkcie 4 specyfikacji technicznej dołączonej do ZO/2018/14  

i wynosi 152*305 mm. 

 

 

Pytanie: Ad Punkt 5 ZO/2018/14 

„Prosimy o określenie czy regulacja kąta ekspozycji ma odbywać się względem płaszczyzny ziemi, czy 

płaszczyzny do niej prostopadłej, to jest czy kąt 0 oznacza, że próbka będzie znajdowała się  

w płaszczyźnie równoległej do ziemi czy prostopadłej do niej” 

 

Odpowiedź:  

Kąt 0° jest wówczas, gdy powierzchnia próbek jest równoległa do powierzchni gruntu, prostopadłe ustawienie próbek do 

powierzchni gruntu odpowiada kątowi 90°. 

 

 

Pytanie: Ad Punkt 10 ZO/2018/14 

„Czy Zamawiający wymagając zabezpieczenia tzw. Strefy porównawczej ma na myśli przesłony 

zabezpieczające przed promieniowaniem słonecznym czy na przykład przed deszczem” 

 

Odpowiedź:  

Pisząc o zabezpieczeniu tzw. strefy porównawczej Zamawiający ma na myśli zabezpieczenie zarówno przed działaniem 

promieniowania słonecznego,  jak i opadów atmosferycznych. 

 

 

Pytanie: Ad Punkt 12 ZO/2018/14 

„Czy ilość dostarczonych płyt włóknisto-cementowych ma odpowiadać maksymalnej powierzchni próbek 

jaką można zamontować w oferowanych stelażach?” 

 

Odpowiedź:  

Tak, ilość dostarczonych płyt włóknisto-cementowych ma odpowiadać maksymalnej ilości próbek  

w podanym rozmiarze jaką można zamontować na stojaku, przy czym zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą  

w ZO/2018/14 nie mniej niż 100 sztuk o wymiarze 152*305 mm na każdy stojak. 
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Pytanie: Ad Punkt 13 ZO/2018/14 

„Trwałe zainstalowanie stelaża w gruncie wymaga wykonania pewnych prac budowlanych,  

w związku z tym zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej wybranego miejsca 

instalacji, która umożliwi przygotowanie się do zakresu wykonywanych prac lub dopuszczenie rozwiązania, 

w którym zaoferowane stelaże będą przystosowane do zamontowania w podstawie przygotowanej przez 

Zamawiającego” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, „w którym zaoferowane stelaże będą przystosowane do zamontowania  

w podstawie przygotowanej przez Zamawiającego”. 

Miejsce instalacji: Krasne 512B, 36-007 Krasne, na terenie odsłoniętym, gruncie nieutwardzonym. 

Dodatkowo istnieje możliwość oględzin miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 

 


