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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 : 
 
Po zapoznaniu się ze zmienionymi załącznikami z dnia 12.01.2022 roku 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, m.in. w pozycji monitor 55”: 
w załączniku nr 2 do swz opis parametru ,,ramka” jest następujący ,,do 21 mm Równa na wszystkich 
bokach Możliwość demontażu” a w załączniku nr 9 do opz ,, Możliwość stabilnego montażu bez 
widocznej ramki (ramka monitora może być widoczna maksymalnie do 5 mm)”.  
 
Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy wiążące są zapisy z załącznika nr 9 do opz. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje i w związku z tym dokonuje zmiany załącznika nr 2 - formularz cenowo 
przedmiotowy do SWZ.  
  
Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 2 – formularz cenowo przedmiotowy do SWZ 4 (wersja 
edytowalna), 
 
 
 



 
 

Pytanie 2:  
 
Czy Zamawiający dopuści projektor o współczynniku projekcji 1.23 – 2:1, ponieważ według najlepszej 
wiedzy Wykonawcy nie istnieje na rynku projektor o parametrach rzutu przedstawionych przez 
Zamawiającego, ponieważ projektory o wymiennej optyce są znacznie cięższe niż 10 kg. 
 
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),  
  
 
 
Pytanie 3: 
 
Czy w pozycjach monitor 24” monitor powinien mieć minimum 24”, czy Zamawiający zaakceptuje 
monitor 23,8”? Pytanie motywowane jest faktem, że wiele monitorów nazywanych ,,24” gdy zostanie 
policzona dokładnie przekątna ich aktywnego ekranu, tę przekątną ma w wysokości 23,8” – powyższy 
parametr często jest rozbieżny nawet wśród różnych dostawców tego samego modelu. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 
 
Pytanie 4:  
Tuż po opublikowaniu postępowania wpłynęło pytanie ,,[ …] TFT i 
IPS to dwie technologie, które występują rozdzielnie, łączy je ze sobą tylko producent NEC. TFT jest 
technologią starszą, zaś IPS jest uważana za udoskonaloną wersję TFT. Wykonawca zwraca się więc z 
prośbą o dopuszczenie monitorów w technologii IPS.”, natomiast Zamawiający nie ustosunkował się 
jasno do w.w. kwestii – czy Zamawiający dopuści monitory o matrycy nazwanej IPS? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia że matryca IPS jest jednocześnie matrycą z rodziny TFT, więc jest 
dopuszczona. 
 

 
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) 


