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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 dokonuje zmian SWZ oraz 
udziela wyjaśnień.  
 
Pytanie 1 : 
Czy Zamawiający dopuszcza dla monitora 65" technologię IPS z podświetleniem Direct LED zamiast VA 
z podświetleniem Direct LED ? 
Wskazana dla monitora 65" całościowa specyfikacja Zamawiającego wskazuje na model tylko jednego 
producenta NEC - V654Q - i to na model który został już wycofany ze sprzedaży. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia że już raz udzielał odpowiedzi na to samo pytanie dopuszczając w monitorze 
65’’ matryce typu IPS. Odpowiedź została udostępniona w dniu 12.01.2022 na stronie internetowej 
Zamawiającego w „ Pytania i odpowiedzi 3” 
 
Niemniej jednak w celu usunięcia wszelkich watpliwości Zamawiający dokonuje zmiany załącznika 
nr 9 do OPZ – Specyfikacja minimalnych wymogów technicznych sprzętu multimedialnego i urządzeń 
powiązanych z multimediami do przygotowywanych trzech wystawach stałych w gmachach 
Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz załącznika nr 2 - formularz cenowo przedmiotowy do SWZ.  
 
Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 9 do OPZ 5,  
Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 2 – formularz cenowo przedmiotowy do SWZ 5 (wersja 
edytowalna), 
 
 
                                                                                           …….……….…………………………… 
                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego) 


