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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 : 
Wykonawca zwraca się z pytaniem dotyczącym postępowania: jaką ilość głośników wymaga 
Zamawiający ? 
 
Odpowiedź: 
 
Odpowiedź znajduje się w Załączniku 9 Specyfikacja minimalnych wymogów technicznych sprzętu 
multimedialnego i urządzeń powiązanych z multimediami do przygotowywanych trzech wystawach 
stałych w gmachach Muzeum Narodowego w Szczecinie - III. System nagłośnienia - 1 kpl. (wystawa 
archeologiczna). 
 
Zamawiający wyjaśnia że w jednym komplecie muszą znajdować się min. 2 głośniki.  
 
 
 
Pytanie 2 
Wykonawca zwraca się z pytaniem dotyczącym postępowania: czy z uwagi na wycofanie z produkcji 
modelu monitora 65” VA Zamawiający dopuści urządzenie z matrycą IPS, która jest teraz o wiele 
bardziej popularna przy monitorach wielkoformatowych? 



 
 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający dopuszcza w monitorze 65’’ matryce typu IPS. 
 
Pytanie 3 
Czy w pozycji „wzmacniacz”, podane wymiary Do 50×25×25 mm nie tyczą się może centymetrów?  
Lub czy wymiary nie powinny wynosić do 50x250x250 mm? 
Według wiedzy wykonawcy nie istnieje na rynku wzmacniacz o wymiarach 5cmx2,5cmx2,5cm, byłby 
wtedy bardzo mały, mniejszy, niż wielkość wielu złączy. Jeśli powyższy zapis jest omyłką pisarską, 
niestety uniemożliwia zaoferowanie jakiegokolwiek sprzętu, który spełniałby OPZ. 
 
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 3,  
Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 2 – formularz cenowo przedmiotowy do SWZ 3 (wersja 
edytowalna), 
 
 
UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji technicznych zawartych w 

opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy, 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) 


