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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich 
stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129) - dalej PZP pn.: „Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw 
„Świt Pomorza” „Misterium światła” i „Ukryte znaczenia”, wraz z dostawą i instalacją 
stanowisk multimedialnych do wystaw oraz dostawą tabletów do korzystania z aplikacji na 
wystawach” 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 
3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej PZP pn.: 
„Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw „Świt Pomorza” „Misterium 
światła” i „Ukryte znaczenia”, wraz z dostawą i instalacją stanowisk multimedialnych do wystaw oraz 
dostawą tabletów do korzystania z aplikacji na wystawach”,  Zamawiający udziela wyjaśnień w 
następującym zakresie:    
 
Pytanie 1 : 
Wykonawca zwraca uwagę, że wkradły się drobne nieścisłości między zmienionym załącznikiem nr 2 – 
formularzem cenowo przedmiotowym do SWZ oraz zmienionym załącznikiem nr 9 do OPZ dotyczące 
żywotności matrycy. Według Załącznika nr 9 jest ona sprecyzowana dla monitora 55”, natomiast 
według formularza dla monitorów 27” i 32” 
Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że wiążące są zapisy z załącznika nr 9, z uwagi na to, 
że małe monitory to głównie urządzenia desktopowe, nie profesjonalne wielkoformatowe monitory i 
nie mają określonego takiego parametru, co tym bardziej wskazuje, że w formularzu wkradła się 
pomyłka. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
w brzmieniu nadanym w dniu 02.02.2022, ponieważ w załączniku nr 2 formularza cenowo 
przedmiotowego do SWZ nie nastąpiła ta zmiana to Zamawiający przy badaniu i ocenie ofert nie będzie 
brał pod uwagę tej pozycji  w załączniku nr 2 formularza cenowo przedmiotowego do SWZ.  
  
 
                                                                                          …….……….…………………………… 
                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego) 


