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Znak postępowania: DAT.TP.271.700.02.2021 

Suwałki, 04.10.2021 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, działając na podstawie art. 284  ust. 4 i 6 

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 , wpłynęły następujące pytania: 

Pytanie   1 

W zał. nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wyspecyfikował w punkcie 9 

monitor dotykowy K-1. Czy w przypadku dostarczenia monitora z wbudowanym, dedykowanym 

playerem, Zamawiający dopuszcza monitor bez dodatkowego złącza HDMI? 

Czy w przypadku dostarczenia monitora z zewnętrznym playerem, Zamawiający dopuszcza 

monitor i player bez możliwości zasilania POE (monitor podłączany do playera poprzez złącze 

HDMI, niewyposażony w port LAN; player zgodny ze specyfikacją opisaną w OPZ). 

 

Pytanie 2 

W zał. nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wyspecyfikował w punkcie 10 

monitor dotykowy MT-1. Czy w przypadku dostarczenia monitora z wbudowanym, 

dedykowanym playerem, Zamawiający dopuszcza monitor bez dodatkowego złącza HDMI? 

Czy w przypadku dostarczenia monitora z zewnętrznym playerem, Zamawiający dopuszcza 

monitor i player bez możliwości zasilania POE (monitor podłączany do playera poprzez złącze 

HDMI, niewyposażony w port LAN; player zgodny ze specyfikacją opisaną w OPZ). 

 

Pytanie 3 

W zał. nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wyspecyfikował w punkcie 12 

ekran do tylnej projekcji i powierzchni czynnej o wymiarach 250x150cm. Nie jest to proporcja 

natywna dla projekcji 16:10 przewidzianej z opisanego w punkcie 8, projektora PM-2.  

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie ekranu o proporcjach 16:10 i zbliżonych wymiarach 

powierzchni czynnej (np. 234x146,3cm)? 
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Udzielono odpowiedzi: 

 

Ad. 1 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia monitorów bez dodatkowego złącza HDMI.  

Brak złącza HDMI w monitorach bardzo mocno ogranicza ewentualną rozbudowę. 

Zgodnie z OPZ urządzenia muszą być zasilane za pomocą POE. 

 

Ad. 2 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia monitorów bez dodatkowego złącza HDMI.  

Brak złącza HDMI w monitorach bardzo mocno ogranicza ewentualną rozbudowę. 

Zgodnie z OPZ urządzenia muszą być zasilane za pomocą POE.  

 

Ad. 3 

Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie ekranu o proporcjach 16:10 i zbliżonych wymiarach 

powierzchni czynnej (np. 234x146,3cm). 
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