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Znak postępowania: DAT.TP.271.700.02.2021 

Suwałki, 07.10.2021 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:  

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

monitor dotykowy K-1. Tego typu urządzenia zasilane poprzez POE, zwykle wyposażone są we 

wbudowany system operacyjny (player), niespełniający jednakże wszystkich wymogów 

Zamawiającego. Zakładamy więc konieczność użycia playera zewnętrznego. Zwracamy uwagę 

na fakt, że wspomniany monitor posiada wprawdzie złącze HDMI ale jest to złącze wyjściowe, 

które nie pozwoli na podłączenie wyspecyfikowanego w opisie zewnętrznego playera. 

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wyjaśnia, iż dysponuje kartami katalogowymi urządzeń których player spełnia 

wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.  

W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał. nr 1 Opis 

przedmiotu zamówienia, w pkt 2. Specyfikacja urządzeń, poz. 9 Monitor dotykowy typ 1 

(konsole) i poz. 10 Monitor dotykowy typ 2(rzeźby) usuwa się zapis "min. 1 x RJ-45". 

Zamawiający ponadto dopuszcza zastosowanie zasilaczy POE. 

 

 

Pytanie 2: 

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

monitor dotykowy MT-1. Tego typu urządzenia zasilane poprzez POE, zwykle wyposażone są 

we wbudowany system operacyjny (player), niespełniający jednakże wszystkich wymogów 

Zamawiającego. Zakładamy więc konieczność użycia playera zewnętrznego. Zwracamy uwagę 

na fakt, że wspomniany monitor posiada wprawdzie złącze HDMI ale jest to złącze wyjściowe, 

które nie pozwoli na podłączenie wyspecyfikowanego w opisie zewnętrznego playera. 
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Odpowiedź 2: 

Zamawiający wyjaśnia, iż dysponuje kartami katalogowymi urządzeń których player spełnia 

wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia.   

W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający dokonuje modyfikacji w zał. nr 1 Opis 

przedmiotu zamówienia, w pkt 2. Specyfikacja urządzeń, poz. 9 Monitor dotykowy typ 1 

(konsole) i poz. 10 Monitor dotykowy typ 2 (rzeźby) usuwa się zapis "min. 1 x RJ-45". 

Zamawiający ponadto dopuszcza zastosowanie zasilaczy POE. 

 

 

Pytanie 3: 

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie monitorów spełniających OPZ pierwszego 

postępowania, tj. monitora 50" o matrycy VA, monitora 10" o kątach 160/160 oraz 

głośnikach 2x1,5W i monitora 15" o kątach 170/170. 

 

Odpowiedź 3:  

Zamawiający w niniejszym postępowaniu opisał przedmiot zamówienia z uwzględnieniem 

swoich potrzeb. Zamawiający nie opisuje przedmiotu zamówienia poprzez odwołanie do 

innych postępowań i włączanie do przedmiotowego postępowania tam opisanych 

produktów.  

 

Pytanie 4: 

Z uwagi na to, że projektor w pozycji ,,projektor multimedialny 2" opisany przez 

Zamawiającego nie jest już produkowany, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie projektora  

o temperaturze pracy od 5 do 35 stopni. 

 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada karty katalogowe produktów spełniających wymagania 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia które są dostępne na rynku. Zamawiający 

wskazuje, iż wymaganie w zakresie temperatury są uzasadnione jego obiektywnymi 

potrzebami i nie może w tym zakresie dokonać modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.   

 

 

Pytanie 5: 

 

W związku z tym, że w piśmie z dnia 5.10.2021 Zamawiający obniżył wymagania dotyczące 

sprzętu, co znacząco wpływa na obniżenie ceny końcowej, zmuszeni jesteśmy ponownie 

przeliczyć koszt wykonania zamówienia oraz zweryfikować cenę ofertową. Z tego powodu 

zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 13.10.2021. 
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Odpowiedź 5: 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Szczegóły poniżej. 

 

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 10.11.2021 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 12.10.2021 r. do godz. 10:00. 

 

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

Termin otwarcia ofert.  

Otwarcie ofert rozpocznie się  w dniu 12.10.2021 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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