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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 : 
Czy Zamawiający ma poprowadzone okablowanie LAN do każdego stanowiska? 
 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że: 
– na zrealizowanych wystawach sztuki dawnej (gmach MNS przy Wałach Chrobrego 3) 
okablowanie LAN jest doprowadzone do lokalizacji wszystkich stanowisk multimedialnych 
wskazanych w załącznikach 1a i 1b do OPZ. 
– na planowanej do realizacji wystawie archeologicznej (budynek Muzeum Tradycji 
Regionalnych MNS) sieć LAN jest dociągnięta do górnej partii sal 1-4 w miejscach wskazanych 
na planie koncepcyjnym wystawy– załącznik 1c do OPZ – więc wymaga przedłużenia po 
ścianach do podłogi oraz do miejsc planowanej lokalizacji multimediów (ta część okablowania 
będzie ukryta z ciągach zabudowy aranżacyjnej) w salach 1 (2 stanowiska multimedialne), 2 (3 
stanowiska multimedialne) i 3 (2 stanowiska multimedialne); w sali 4 gniazdo LAN znajduje się 
na suficie, w miejscu, gdzie ma być zamontowany rzutnik; w związku z powyższym należy 
przewidzieć okablowanie do 7 stanowisk multimedialnych na podstawie przedstawionego 
planu koncepcyjnego zabudowy aranżacyjnej. 
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                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego) 


