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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 się z pytaniem, czy w pozycji „monitor 55” Zamawiający dopuści kolor monitora 
Pantone, nie RAL . Różnica w odbiorze nie występuje, zwłaszcza w przypadku czerni, natomiast 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie w celu uniknięcia wątpliwości przy ocenie ofert. 
W opisie jednego monitora 24” Zamawiający podaje ilość kolorów 16,7 mln, natomiast w opisie 
drugiego 16,77 mln. Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie w obu przypadkach monitorów z 
16,7 mln wyświetlanych kolorów, ponieważ większość producentów podaje bardziej zaokrągloną 
wartość, a obie te wartości tyczą się 8-bitowego wyświetlania. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza kolor z palety Pantone który ma odpowiednik w palecie RAL. 
Zamawiający w przypadku monitorów uważa liczbę 16,7 mln jako zaokrąglenie liczby 16,77 mln.  
 
Pytanie 2 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy wymóg dotyczący ilości kolorów jest konieczny przy opisie 
projektora, ponieważ jest to parametr charakterystyczny dla monitorów, producenci nie podają go przy 
projektorach. 
 
Odpowiedź: 
Dla Zamawiającego parametr dotyczący ilości kolorów projektora jest istotny.                                                                                      
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                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego) 


