
Wyjaśnienie nr 1 z dnia 15 września 2021 r. do Specyfikacji warunków zamówienia nr 
WCK/2/ZP/2021 (SWZ)  
Przedmiot zamówienia:  
Dostawa, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru Wolskiego Centrum Kultury 
położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17.  
 

1. Podana w pkt. 1.1. sopz masa własna wciągarki max. 12 kg dotyczy samej wciągarki. 
2. Podana w pkt. 1.2. sopz masa własna wciągarki max. 55 kg dotyczy samej wciągarki. 
3. System sterowania wskazany w pkt. 1.3. sopz przewiduje jeden sterownik 16 kanałowy. 
4. System sterowania wskazany w pkt. 1.3. sopz przewiduje jeden sterownik 8 kanałowy. 
5. Pilot kablowy sterownika obsługuje wszystkie wciągarki jednocześnie oraz podzielone  

w odpowiednie grupy funkcjonalne zgodnie z treścią specyfikacji. 
6. Gramatura materiału do okotarowania - min 330 g/ m2 
7. Rodzaj torowiska dla okotarowania. Na rys. 1 zał. 1 sopz jest błąd, powinno być:„szyna 

aluminiowa” zgodnie z częścią opisową i dołączonym przedmiarem. 
8. Lokalizacja ww. tkaniny zamontowanej na stałe jest prawidłowa. Kurtyna horyzontu 

zamontowana jest na szynie, umożliwiającej zsunięcie materiału (rys. zał. 1 sopz) 
9. Szczegółowy opis instalacji oświetlenia - Zwijacze kablowe 
a. rodzaj napędu: Zwijacz kablowy ma spełniać swoją funkcję, czyli zwijać i rozwijać okablowanie 

automatycznie zgodnie z przeznaczeniem w trakcie ruchu trawersu bez wykonywania 
dodatkowych czynności ze strony osób obsługujących. 

b. Mobilność zwijacza - Zgodnie z załączoną specyfikacją zwijacz ma być mobilny - wyposażony w 
uchwyty umożliwiające przeniesienie, nie może być zamontowany w sposób ingerujący w 
konstrukcję kratownicy. Możliwość demontażu na okres zimowy. 

10. Przedstawione w SWZ rozwiązania należy traktować jako założenia funkcjonalne, a nie projekt 
sensu stricte. Wykonawca składający ofertę winien zaproponować rozwiązania techniczne 
umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie mechaniki sceny oraz udzielić na proponowane 
rozwiązania gwarancji i rękojmi. 

11. Wciągarki powinny być mocowane obudową do konstrukcji nad sceną. 
12. Zgłoszenie i odbiór wciągarek do UDT należy do zadań wykonawcy. 
13. Potwierdzamy prawidłowość rozwiązania – montażu gniazd M.1.1- M8 na górnym pasie 

konstrukcji nad sceną. 
 

 


