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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

Data 10.06.2019 r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa gablot wystawienniczych wraz z rozładunkiem  

i montażem we wskazanym miejscu dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi  

na złożone we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła: 

 

Pytanie 1  

Mam pytanie techniczne dotyczące szkła do gablot. W opisie jest zapis, iż ma to być szkło antywłamaniowe a zarazem 

ognioodporne. Szkło spełniające normy ognioodporności i jednocześnie antywłamaniowe występuje w grubościach 

powyżej 10 mm. Przy takiej grubości szkła nie ma możliwości zastosowania profili. Bardzo proszę o dokładne wytyczne 

dotyczące ognioodporności- klasa oraz rodzaj szkła (np. hartowane, laminowane). Technologicznie będziemy w stanie 

wykonać gabloty ze szkła bezpiecznego o grubości 8 mm. Czy takie rozwiązanie spełniałoby państwa oczekiwania? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące parametrów szkła i konstrukcji gablot są zawarte w OPZ. Jednocześnie 

Zamawiający wyjaśnia, że ognioodporność gablot do ekspozycji zbiorów musi być zoptymalizowana w odniesieniu do  

parametru antywłamaniowości - musi też optymalnie uwzględniać wszystkie materiały zastosowane w gablocie oraz 

możliwość wbudowania szkła w profile metalowe o wyoblonych krawędziach i narożnikach. Zamawiający informuje, że 

gabloty nie będą służyły stałemu przechowywaniu eksponatów, tylko ich czasowej krótkotrwałej ekspozycji  i muszą 

spełniać minimalne wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego 

Zasobu Bibliotecznego z dnia 4 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 797). 

 

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez 

zmian. 

 

              Podpisano 

      Prorektor ds. ogólnych  

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

             dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 


