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Znak postępowania: DAT.TP.271.700.02.2021 

 

Suwałki, 11.10.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIE i MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, działając na podstawie art. 284  ust. 1 i 6 oraz art. 286 

ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019  

z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawa pzp” informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

dostawę, montaż i konfiguracja  urządzeń multimedialnych na potrzeby wystawy stałej w Muzeum 

Marii Konopnickiej w Suwałkach, zostały złożone pytania.  

Poniżej wyjaśnienia  Zamawiającego  oraz modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie 1: 

Uszczegóławiając Państwa odpowiedź na pytanie 5 z dnia 8 października 2021r bardzo proszę  
o informacje, czy użytkownik konsoli ma mieć możliwość dotykowego wyboru dowolnej animacji 
modelu 3d określonej w scenariuszu czy zgodnie ze schematem przedstawionym w scenariuszu, 
element interakcji jest na początku przy wybudzaniu oraz przy przejściu do materiałów 
dodatkowych. A co za tym idzie czy po stronie wykonawcy jest przygotowanie animacji 3d machiny 
 i przesuwającego się taśmociągu, czy dostarczy do firma, która wygrała postępowanie na kontent ?  

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyjaśnia, iż animacja będzie dostarczona przez Wykonawcę  zamówienia 

odpowiedzialnego za kontent.  

 

Pytanie 2: 

Uszczegóławiając Państwa odpowiedź na pytanie 2 z dnia 8 października 2021r bardzo proszę  
o informacje, po czyjej stronie jest ewentualna dostawa sprzętu do wysterowania show 
zachodzącego w scenie Skaner Pamięci (odpowiednie włączanie wyłączanie stanowisk  
z oświetleniem, scenografią, zmianą kontentu na ekranach 4K) ?  

Odpowiedź 2: 

W ramach przedmiotowego zamówienia w tej scenie są 3 ekrany oraz sterujący tą sceną i całym 

skrzydłem kontroler. Sterowanie dotyczy materiałów audio/wideo dostarczonych przez 

Zamawiającego. Konfiguracja odtwarzania, harmonogramu itd. leży po stronie Wykonawcy 

przedmiotowego zamówienia.  

 

Pytanie 3: 

Pytanie dotyczące monitorów dotykowych typ-1 [K-1] , typ2 [MT-1] 
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów dotykowych typ-1 [K-1] , typ2 
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[MT-1] , gdzie monitory nie posiadają interfejsu LAN, zaś wbudowany lub zewnętrzny player będzie 
posiadał interfejs LAN.  

Odpowiedź 3: 

Tak, zamawiający dopuści takie urządzenia. W punkcie 2 Opisu przedmiotu zamówienia „Specyfikacja 

urządzeń” w kolumnie 4 poz. 9 i 10 dodaje się zapis: 

"Interfejs LAN lub bez Interfejs LAN pod warunkiem zastosowania zewnętrznego playera  

z interfejsem LAN, tak aby możliwa była integracja konsol z kontrolerem".  

 

Pytanie 4: 

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie playera audio typ1, który będzie 
sterowany tylko po TCP/IP (bez IR)  

 Odpowiedź 4: 

Zamawiający dopuszcza typ playera sterowany tylko za pomocą TCP/IP. 

 W punkcie 2 Opisu przedmiotu zamówienia „Specyfikacja urządzeń” w kolumnie 4 poz. 5 wprowadza 

się zapis: 

„Sterowanie TCP/IP i IR lub sterowanie TCP/IP”. 

 

Ponadto Zamawiający modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia, dalej „SWZ”,  w następującym 

zakresie: 

I. Rozdział IX SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Termin związania ofertą.  

W niniejszym postępowaniu Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 12.11.2021 r. 

 

II. Rozdział XI ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Sposób oraz termin składania ofert.  

Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: 

https://www.soldea.pl/epz/epz/ w sposób określony w rozdziale X, nie później niż do dnia 

14.10.2021 r. do godz. 10:00. 

 

III. Rozdział XII ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Termin otwarcia ofert.  

https://www.soldea.pl/epz/epz/
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Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 14.10.2021 r. o godzinie 10:05 na komputerze 

Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez Platformę EPZ plików złożonych przez 

Wykonawców.  

 

Zmiany SWZ stają się wiążące z chwilą ich wprowadzenia. 

Pozostałe zapisy  SWZ bez zmian. 

 

Wykaz załączników: 

1. Zał. nr 1 do swz – opis /zmodyfikowany/, 
2. Zał. nr 2.1 do swz – formularz cenowy /zmodyfikowany/. 
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