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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 oraz  
dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:   
 
Pytanie 1 : 
Dotyczy: załącznik nr 9 do OPZ 
Czy Zamawiający dopuszcza inne wymiary ramek dla wyspecyfikowanych monitorów ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający określa tylko i wyłącznie widoczny rozmiar ramki po zamontowaniu urządzenia w 
określonej zabudowie. 
 
Pytanie 2:  
Czy dla monitora 32" Zamawiający dopuszcza głośniki 2 x 5W które w sumie dają 10W ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 
 
Pytanie 3:  
Czy dla monitora 27" Zamawiający dopuszcza kontrast statyczny 1000:1 bądź dynamiczny ? 
 
Odpowiedź:  
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 4,  
Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 2 – formularz cenowo przedmiotowy do SWZ 4 (wersja 
edytowalna),  
 
 
 

UWAGA:  
W związku z tym, iż Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji technicznych zawartych w opisie 

przedmiotu zamówienia , termin składania ofert oraz termin związania ofertą zostaną zmienione. 
Zamawiający poinformuje o zmianie powyższych terminów poprzez zmianę treści ogłoszenia o 

zamówieniu oraz SWZ. 
 
 

 
                                                                                           …….……….…………………………… 
                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego) 


