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Znak postępowania: DAT.TP.271.700.02.2021 

Suwałki, 05.10.2021 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.  

W odpowiedzi na pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia,  

w zakresie wskazanym poniżej.  

 

Pytanie nr 1: 

I.  „Wykonawca” , informuję, iż postanowienia dokumentacji przetargowej sformułowane przez 
Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia naruszają art. 16 ust. 1 w związku z art. 99 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 
r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, poprzez dokonanie opisu przedmiotu 
zamówienia w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców  
i uczciwej konkurencji. 

 
II. Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny  

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W myśl art. 16 ustawy, 
czynności Zamawiającego powinny zmierzać do zachowania uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania wszystkich wykonawców.  Zgodnie z treścią art. 99 ust. 4 ustawy, przedmiotu 
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Z treści 
cytowanego przepisu wynika dla Zamawiającego zakaz dokonania opisu przedmiotu zamówienia  
w sposób utrudniający dostęp do zamówienia wykonawcy, który potencjalnie jest w stanie wykonać 
to zamówienie. Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający winien 
kierować się celem, jakiemu zamawiane produkty mają służyć. Każde wymaganie ma znajdować 
uzasadnienie w obiektywnych potrzebach zamawiającego. Zespół Arbitrów w orzeczeniu z dnia 24 
sierpnia 2007r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1040/07 oraz UZP/ZO/0-1045/07) stwierdził, iż „wymagania 
muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnych, 
albo więcej – zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji 
dla konkretnego przedmiotu”. 
1. Powyższą argumentację dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia potwierdza także 

orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej: 
a. „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy 

sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać 
konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), nie tylko przez 
eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy 
produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie 
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korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty.” - wyrok KIO z dnia 22 grudnia 2009r sygn. 
akt KIO/UZP 1734/09; 

b. „Należy przy tym zauważyć, że przez utrudnienie uczciwej konkurencji należy rozumieć 
nie tylko opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, ale także poprzez opisanie przedmiotu zamówienia  
z wykorzystaniem oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta 
(dostawcę), lub konkretny produkt. W szerokim rozumieniu tego przepisu ograniczenie 
zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w wyniku opisania przedmiotu zamówienia 
w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg wykonawców zdolnych do 
wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione potrzebami 
Zamawiającego.” - wyrok KIO z dnia 18 listopada 2008r., sygn. akt KIO/UZP 1240/08; 

2. Należy wskazać, że przy rozpatrywaniu zarzutu naruszenia uczciwej konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy brać pod uwagę nie tylko 
sytuację wykonawców, ale również producentów, którzy nie zawsze są wykonawcami  
w rozumieniu art. 7 pkt 30 Pzp. 
a. Jak wskazuje się w doktrynie Prawa zamówień publicznych „przepisy nie pozwalają 

bowiem tylko na taki opis przedmiotu zamówienia, który w sposób nieuprawniony 
ograniczy krąg wykonawców zdolnych zrealizować zamówienia, ale także w taki sposób, 
który bez uzasadnionego powodu wyeliminuje wielu producentów, chociaż krąg 
wykonawców może być stosunkowo szeroki.” (por. J. Pieróg, Prawo Zamówień 
Publicznych. Komentarz, Warszawa 2013, wyd. 12, Legalis).  

b. Zgodnie natomiast  z wyrokiem KIO z dnia 20 marca 2009 r. KIO/ UZP 285/09  
„z orzecznictwa sądowego, arbitrażowego, a także KIO wynika, że utrudnieniem 
uczciwej konkurencji lub możliwością takiego utrudnienia, jest opisanie przedmiotu 
zamówienia w sposób, który eliminuje z udziału w postępowaniu o udzielnie 
zamówienia publicznego, niemal wszystkich potencjalnych producentów.” 
 

III. Kompilacja wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy playera wideo 
typ 1  (symbol PV-1)  wskazuje, iż w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu możliwe jest 
zaoferowanie wyłącznie rozwiązania producenta Brigthsign. Zgodnie z Wytycznymi Urzędu Zamówień 
Publicznych (www.uzp.gov.pl) zasadą opisu przedmiotu zamówienia powinno stanowić 
wyspecyfikowanie właściwości użytkowych urządzenia, a nie jego szczegółowych parametrów 
konstrukcyjnych. Wymóg zaoferowania konkretnego rozwiązania konkretnego producenta sprzętu 
rodzi daleko idące konsekwencje poprzez ograniczenie kręgu wykonawców mogących złożyć ofertę  
w postępowaniu i już samo w sobie potwierdza naruszenie art. 16 ust. 1 w związku z art. 99 ust. 1 i 4 
Pzp. 
W związku z tym, zwracamy się do Zamawiającego o:  

 
1. zmianę minimalnych parametrów technicznych playera wideo typ 1  (symbol PV-1)   

 
z: 

Player wideo, o parametrach nie gorszych niż: 

 Obsługa rozdzielczości minimum 3840x2160p 60Hz  

 Dekodowanie pojedynczego sygnału wideo 

 Wsparcie dla kodeków H.265, H264 

 Obsługa formatów video, minimum: .mpg, .mov, .mp4, .m2ts, .vob, .ts 

 Obsługa formatów audio, minimum: MP2, MP3, AAC, WAV 

 Zdolność dekodowania obrazów minimum: BMP, JPEG, PNG 

 Pełne wsparcie HTML5 włączając JavaScript, WebGL i inne 

 Urządzenie musi być przystosowane do pracy ciągłej (24 godziny, 7 dni w tygodniu) 

http://www.uzp.gov.pl/
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 Współpraca z rozwiązaniami Digital Signage w zakresie możliwości dodawania, 
edytowania i wyzwalania treści zgodnie z harmonogramem, w oparciu o system 
zarządzania wykluczający konieczność obecności bezpośrednio przy urządzeniu. 
Możliwość konfigurowaniu obszarów do wyświetlania różnych treści na jednym 
monitorze. 

 Wsparcie dla odtwarzania strumienia AV po IP 

 Zdalne sterowanie TCP/IP i IR 

 Aktualizacje systemowe: dostęp do aktualizacji systemowych przez całą żywotność 
urządzenia wykluczający obowiązek ich instalowania. System nie może wymuszać 
samoczynnej instalacji aktualizacji. 

 Złącza komunikacyjne minimum: 1GB Ethernet 

 Złącza multimedialne minimum: HDMI 2.0 

 Wyjście liniowe audio 

 Urządzenie musi posiadać zdolność i złącza do załączania i wyłączania urządzeń 
wyświetlających kontent, do których jest podłączone 

 Pamięć wewnętrzna urządzenia nie mniejsza niż 32 GB lub karta pamięci MicroSD Class 
10 o pojemności nie mniejszej niż 32GB dostarczona wraz z urządzeniem 

 Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: 
o oprogramowanie zarządzające 
o kabel HDMI v2.0 - 1m 

Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru. 

 
na: 

 Obsługa rozdzielczości 4K  

 Obsługa kodeków video min. H.265 oraz H.264 

 Dekodowanie H.265 4K przy 60 klatkach/s. 

 Wsparcie dla BMP, JPEG, PNG oraz HTML5 

 Wyjście min. 1x HDMI. 

 Porty Ethernet, 2x USB 2.0, dowolny lokalny jeden port sterujący typu GPIO  

lub RS232 lub IR. 

 Wsparcie i obsługa nakładek dotykowych poprzez USB. 

 Pamięć masowa w postaci kart SDHC lub dysku twardego SSD lub USB flash drive min. 

3.0 lub eMMC min. 32GB. 

 Urządzenie musi być przystosowane do pracy ciągłej (24 godziny, 7 dni w tygodniu) 

 Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: 

o oprogramowanie zarządzające 

o kabel HDMI v2.0 - 1m 

Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru. 

 
 

2. Powyższe zmiany nie spowodują utraty jakości przedmiotu zamówienia, jednocześnie 
umożliwią innym Wykonawcom na zaproponowanie produktów innego producenta niż 
Brightsign, co powinno być w interesie Zamawiającego. 
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Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, iż opis przedmiotu zamówienia został przygotowany zgodnie z postanowieniami 

ustawy Prawo zamówień publicznych i nie narusza zasad wyrażonych ustawą w tym w szczególności zasady 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż opis przedmiotu zamówienia odzwierciedla jego potrzeby. Jak wynika 

 z orzeczeń KIO np. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07: „Zamawiający ma prawo 

opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał 

potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania 

wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez 

Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na 

rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, 

czemu Odwołujący nie zaprzeczył”. 

Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając 

w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych 

minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie 

wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mogą 

go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie 

oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający 

zachowanie uczciwej konkurencji”. „Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był 

zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższony parametrach, o ile jest w stanie swoje 

wymagania usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt 

KIO/UZP 236/08). 

Zamawiający dysponuje nazwami przynajmniej dwóch produktów spełniających wymagania określone  

w opisie przedmiotu zamówienia w obecnym kształcie. Mając na uwadze możliwość poszerzenia 

konkurencyjności postępowania Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zakresie Opisu przedmiotu 

zamówienia (zał. nr 1 do SWZ ), co do opisu playera wideo typ 1, w Poz. 6 w kolumnie „Wymagane 

minimalne parametry techniczne” 

Player wideo, o parametrach nie gorszych niż: 

 Obsługa rozdzielczości minimum: 1920x1080 

 Zewnętrza lub wbudowana pamięć na przechowywanie danych o pojemności min. 64GB 

 Wsparcie dla kodeków H.265, H264 

 Obsługiwane standardy min.:  
o  .mpg, .mov, .mp4, 
o MP2, MP3, AAC, WAV 
o BMP, JPEG, PNG 

 Gniazda: 
o min. 1 x HDMI 
o min. 1 x wyjście liniowe audio lub 1 x USB obsługujący transmisję stereo audio 
o min. 1 x RJ-45 

 Urządzenie musi być przystosowane do pracy ciągłej (24 godziny, 7 dni w tygodniu) 

 Współpraca z rozwiązaniami Digital Signage w zakresie możliwości dodawania, edytowania  
i wyzwalania treści zgodnie z harmonogramem, w oparciu o system zarządzania wykluczający 
konieczność obecności bezpośrednio przy urządzeniu. Możliwość konfigurowaniu obszarów 
do wyświetlania różnych treści na jednym monitorze. 

 System kompatybilny z aplikacjami oraz pozwalający zarządzać wyświetlanymi treściami 
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 Oferowane przez producenta, darmowe aktualizacje oprogramowania układowego 
Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

 

Pytanie nr 2: 

IV. Kompilacja wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy monitorów 
dotykowych typ 1 (konsole) (symbol K-1)  wskazuje, iż w prowadzonym przez Zamawiającego 
postępowaniu możliwe jest zaoferowanie wyłącznie rozwiązania producenta Bluefin. Zgodnie  
z Wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) zasadą opisu przedmiotu zamówienia 
powinno stanowić wyspecyfikowanie właściwości użytkowych urządzenia, a nie jego szczegółowych 
parametrów konstrukcyjnych. Wymóg zaoferowania konkretnego rozwiązania konkretnego 
producenta sprzętu rodzi daleko idące konsekwencje poprzez ograniczenie kręgu wykonawców 
mogących złożyć ofertę w postępowaniu i już samo w sobie potwierdza naruszenie art. 16 ust. 1  
w związku z art. 99 ust. 1 i 4 Pzp. 
 

W związku z tym, zwracamy się do Zamawiającego o:  
 

1. zmianę minimalnych parametrów technicznych monitora dotykowego typ 1 (konsole) (symbol 
K-1) 
 
z: 

 Wyświetlacz LCD 15”  

 Rozdzielczość min 1920x1080 

 Ekran dotykowy  

 Jasność min. 300cd/m2 

 Kontrast min. 700:1 

 Kąty widzenia min. 178/178 stopni 

 Wbudowane głośniki min. 2x2W 

 Wyjście audio linowe/słuchawkowe 

 Interfejs LAN  

 Wbudowany lub zewnętrzy player: 
o Sprzętowe dekodowanie wideo w rozdzielczości minimum 1920x1080  
o Zewnętrza lub wbudowana pamięć na przechowywanie danych o pojemności min. 

64GB  
o Obsługiwane standardy min.:  

 H.265/H.264  
 ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts  
 BMP, JPEG, PNG  
 MP2, MP3, AAC, WAV  
 HTML5  

o Gniazda:  
 min. 1 x HDMI 
 min. 1 x USB obsługujący transmisję stereo audio  
 min. 1 x RJ-45 

o System kompatybilny z aplikacjami oraz pozwalający zarządzać wyświetlanymi 
treściami  

o Oferowane przez producenta, darmowe aktualizacje oprogramowania układowego  

 Zasilanie PoE  

 Dostosowany do pracy ciągłej 24/7 

http://www.uzp.gov.pl/
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 Przystosowana do montażu VESA 
Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru. 

 
na: 

 Wielkość matrycy: przekątna min. 15” 

 Rozdzielczość : min 1920 x 1080 

 Format obrazu: 16:9 

 Jasność: min. 300 cd/m2 

 Kontrast: min. 700:1 

 Kąty widzenia min. 178°/178° 

 Dotyk: Tak 

 Głośniki min. 2x2W 

 Wbudowany lub zewnętrzy player: 
o Obsługa rozdzielczości FullHD 
o Obsługa kodeków video min. H.265 oraz H.264 
o Dekodowanie H.265 FullHD przy 60 klatkach/s. 
o Wsparcie dla BMP, JPEG, PNG oraz HTML5 
o Wyjście min. 1x HDMI. 
o Porty Ethernet, 2x USB 2.0, dowolny lokalny jeden port sterujący typu GPIO lub 

RS232 lub IR. 
o Wsparcie i obsługa nakładek dotykowych poprzez USB. 
o Pamięć masowa w postaci kart SDHC lub dysku 
o twardego SSD lub USB flash drive min. 3.0 lub eMMC min. 64GB. 

 Dostosowany do pracy ciągłej 24/7 

 Przystosowana do montażu VESA 
Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru. 

 
2. Powyższe zmiany nie spowodują utraty jakości przedmiotu zamówienia, jednocześnie 

umożliwią innym Wykonawcom na zaproponowanie produktów innego producenta niż 
Bluefin, co powinno być w interesie Zamawiającego. 
 

Odpowiedź nr 2:  

Zamawiający wyjaśnia, iż opis przedmiotu zamówienia został przygotowany zgodnie z postanowieniami 

ustawy Prawo zamówień publicznych i nie narusza zasad wyrażonych ustawą w tym w szczególności zasady 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż opis przedmiotu zamówienia odzwierciedla jego potrzeby. Jak wynika  

z orzeczeń KIO np. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07: „Zamawiający ma prawo 

opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania  

i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania 

wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez 

Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na 

rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie 

 lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył”. 

Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając 

w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia  
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o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze 

notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego 

opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez 

niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest 

prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji”. „Zamawiający ma prawo wymagać, 

aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub  

o podwyższony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi 

okolicznościami” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 236/08) 

Zamawiający dysponuje nazwami przynajmniej dwóch produktów spełniających wymagania określone  

w opisie przedmiotu zamówienia w obecnym kształcie. Mając na uwadze możliwość poszerzenia 

konkurencyjności postępowania Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zakresie Opisu 

przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ ) co do opisu monitora dotykowego typ 1 (konsole) (symbol  

K-1), w Poz. 9 w kolumnie „Wymagane minimalne parametry techniczne” 

 Wyświetlacz LCD min. 15”  

 Rozdzielczość min 1920x1080 

 Ekran dotykowy  

 Powierzchnia ekranu pokryta szkłem z warstwą zapobiegającą pozostawianiu odcisków 
palców 

 Jasność min. 300cd/m2 

 Kontrast min. 700:1 

 Kąty widzenia min. 170/170 stopni 

 Wbudowane głośniki min. 2x2W 

 Wyjście audio linowe/słuchawkowe 

 Interfejs LAN  

 Wbudowany lub zewnętrzy player: 
o Sprzętowe dekodowanie wideo w rozdzielczości minimum 1920x1080  
o Zewnętrza lub wbudowana pamięć na przechowywanie danych o pojemności min. 64GB  
o Obsługiwane standardy min.:  

 H.265/H.264  
 .mpg, .mov, .mp4,  
 BMP, JPEG, PNG  
 MP2, MP3, AAC, WAV  
 HTML5  

o Gniazda:  
 min. 1 x HDMI 
 min. 1 x wyjście liniowe audio lub 1 x USB obsługujący transmisję stereo audio  
 min. 1 x RJ-45 

o System kompatybilny z aplikacjami oraz pozwalający zarządzać wyświetlanymi treściami  
o Oferowane przez producenta, darmowe aktualizacje oprogramowania układowego  

 Zasilanie PoE  

 Dostosowany do pracy ciągłej 24/7 

 Przystosowana do montażu VESA 
Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
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Pytanie nr 3: 

V. Kompilacja wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy monitorów 
dotykowych typ 2 (rzeźby) (symbol MT-1)  wskazuje, iż w prowadzonym przez Zamawiającego 
postępowaniu możliwe jest zaoferowanie wyłącznie rozwiązania producenta Bluefin. Zgodnie  
z Wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) zasadą opisu przedmiotu zamówienia 
powinno stanowić wyspecyfikowanie właściwości użytkowych urządzenia, a nie jego szczegółowych 
parametrów konstrukcyjnych. Wymóg zaoferowania konkretnego rozwiązania konkretnego 
producenta sprzętu rodzi daleko idące konsekwencje poprzez ograniczenie kręgu wykonawców 
mogących złożyć ofertę w postępowaniu i już samo w sobie potwierdza naruszenie art. 16 ust. 1  
w związku z art. 99 ust. 1 i 4 Pzp. 
 

W związku z tym, zwracamy się do Zamawiającego o:  
 

1. zmianę minimalnych parametrów technicznych monitora dotykowego typ 2 (rzeźby) (symbol MT-
1) 

z: 

 Wyświetlacz LCD 10” IPS LED  

 Rozdzielczość min 1280x800 

 Panel dotykowy pojemnościowy  

 Powierzchnia ekranu pokryta szkłem z warstwą zapobiegającą pozostawianiu odcisków 
palców 

 Jasność min. 350cd/m2 

 Kontrast min. 800:1 

 Kąty widzenia min. 178/178 stopni 

 Wbudowane głośniki min. 2x2W 

 Wyjście audio linowe/słuchawkowe 

 Interfejs LAN  

 Wbudowany lub zewnętrzy player: 
o Sprzętowe dekodowanie wideo w rozdzielczości minimum 1920x1080  
o Zewnętrza lub wbudowana pamięć na przechowywanie danych o pojemności min. 

64GB  
o Obsługiwane standardy min.:  

 H.265/H.264  
 ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts  
 BMP, JPEG, PNG  
 MP2, MP3, AAC,  WAV  
 HTML5  

o Gniazda:  
 min. 1 x HDMI 
 min. 1 x USB obsługujący transmisję stereo audio  
 min. 1 x RJ-45 

o System kompatybilny z aplikacjami oraz pozwalający zarządzać wyświetlanymi 
treściami  

 Zasilanie PoE  

 Dostosowany do pracy ciągłej 24/7 

 Przystosowana do montażu VESA 

 Możliwość pracy pionie 
Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru. 

http://www.uzp.gov.pl/
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na: 

 Rozdzielczość : min 1280 x 800 

 Format obrazu: 16:9 

 Wielkość matrycy: przekątna min. 10” 

 Jasność: min. 400 cd/m2 

 Kontrast: min. 800:1 

 Kąty widzenia min. 170°/170° 

 Dotyk: Tak 

 Głośniki min. 2x2W 

 Wbudowany lub zewnętrzy player: 
o Obsługa rozdzielczości FullHD 
o Obsługa kodeków video min. H.265 oraz H.264 
o Dekodowanie H.265 FullHD przy 60 klatkach/s. 
o Wsparcie dla BMP, JPEG, PNG oraz HTML5 
o Wyjście min. 1x HDMI. 
o Porty Ethernet, 2x USB 2.0, dowolny lokalny jeden 
o port sterujący typu GPIO lub RS232 lub IR. 
o Wsparcie i obsługa nakładek dotykowych poprzez USB. 
o Pamięć masowa w postaci kart SDHC lub dysku 
o twardego SSD lub USB flash drive min. 3.0 lub eMMC min. 64GB. 

 Przystosowana do montażu VESA 

 Możliwość pracy w pionie 
Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru. 

 
2. Powyższe zmiany nie spowodują utraty jakości przedmiotu zamówienia, jednocześnie 

umożliwią innym Wykonawcom na zaproponowanie produktów innego producenta niż 
Bluefin, co powinno być w interesie Zamawiającego. 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, iż opis przedmiotu zamówienia został przygotowany zgodnie z postanowieniami 

ustawy Prawo zamówień publicznych i nie narusza zasad wyrażonych ustawą w tym w szczególności zasady 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż opis przedmiotu zamówienia odzwierciedla jego potrzeby. Jak wynika 

 z orzeczeń KIO np. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07: „Zamawiający ma prawo 

opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania  

i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania 

wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez 

Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na 

rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, 

czemu Odwołujący nie zaprzeczył”. 

Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając 

w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia  

o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze 

notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego 

opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez 

niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest 
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prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji”. „Zamawiający ma prawo wymagać, 

aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższonych 

parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami” (wyrok 

KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 236/08) 

Zamawiający dysponuje nazwami przynajmniej dwóch produktów spełniających wymagania określone  

w opisie przedmiotu zamówienia w obecnym kształcie. Mając na uwadze możliwość poszerzenia 

konkurencyjności postępowania Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zakresie Opisu 

przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ ) co do opisu monitorów dotykowych, w Poz. 10 w kolumnie 

„Wymagane minimalne parametry techniczne” 

 Wyświetlacz LCD min. 9” max. 12”  

 Rozdzielczość min 1280x800 

 Panel dotykowy pojemnościowy  

 Powierzchnia ekranu pokryta szkłem z warstwą zapobiegającą pozostawianiu odcisków 
palców 

 Jasność min. 350cd/m2 

 Kontrast min. 800:1 

 Kąty widzenia min. 160/160 stopni 

 Wbudowane głośniki min. 2x1,5W 

 Wyjście audio linowe/słuchawkowe 

 Interfejs LAN  

 Wbudowany lub zewnętrzy player: 
o Sprzętowe dekodowanie wideo w rozdzielczości minimum 1920x1080  
o Zewnętrza lub wbudowana pamięć na przechowywanie danych o pojemności min. 64GB  
o Obsługiwane standardy min.:  

 H.265/H.264  
 .mpg, .mov, .mp4,  
 BMP, JPEG, PNG  
 MP2, MP3, AAC, WAV  
 HTML5  

o Gniazda:  
 min. 1 x HDMI 
 min. 1 x wyjście liniowe audio lub 1 x USB obsługujący transmisję stereo audio  
 min. 1 x RJ-45 

o System kompatybilny z aplikacjami oraz pozwalający zarządzać wyświetlanymi treściami  

 Zasilanie PoE  

 Dostosowany do pracy ciągłej 24/7 

 Przystosowana do montażu VESA 

 Możliwość pracy pionie 
Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

 

Pytanie nr 4: 

Kompilacja wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy kontrolera  wskazuje, 

iż w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu możliwe jest zaoferowanie procesora sterującego 

wyłącznie rozwiązania producenta Crestron, model CP4N. Produkt ten ponadto zgodnie z odpowiedzią 

producenta jest niedostępny, a czas oczekiwana na jego dostawę to obecnie ponad 20 tygodni. Patrząc na 

wymagany przez Zamawiającego termin realizacji a więc 60 dni od podpisania umowy, należyte wykonanie 
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kontraktu jest niemożliwe, a podpisanie umowy przez Wykonawcę, będzie obarczone karami. Minimalne 

parametry techniczne opisane w postępowaniu dla tego urządzenia w żaden sposób nie będą wykorzystane 

obecnie, ani w przyszłości. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby procesor sterujący posiadał chociażby 8 

portów IR / serial, 8 przekaźników i 8 portów I / O , z uwagi na to, że zgodnie z założeniami przedmiotu 

zamówienia, wszystko będzie zarządzanie przez port LAN.  

 
Zgodnie z Wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) zasadą opisu przedmiotu 

zamówienia powinno stanowić wyspecyfikowanie właściwości użytkowych urządzenia, a nie jego 

szczegółowych parametrów konstrukcyjnych. Wymóg zaoferowania konkretnego rozwiązania konkretnego 

producenta sprzętu rodzi daleko idące konsekwencje poprzez ograniczenie kręgu wykonawców mogących 

złożyć ofertę w postępowaniu i już samo w sobie potwierdza naruszenie art. 16 ust. 1 w związku z art. 99 

ust. 1 i 4 Pzp. 

 

W związku z tym, mając na uwadze ogólnoświatowe problemy z dostępnością towarów  
i podzespołów do produkcji jednostek systemu sterowania, związanych z sytuacją 
epidemiologiczną, a także naruszenie art. 16 ust. 1 w związku z art. 99 ust. 1 i 4 Pzp  zwracamy się 
do Zamawiającego o:  

 
1. Dopuszczenie w zamian niemożliwej do zdobycia jednostki centralnej systemu sterowania 

Crestron CP4N, profesjonalnego systemu zarządzania zainstalowanego na dostarczonym 
serwerze IT do każdego ze skrzydeł o następujących cechach: 

 
System Zarządzania Ekspozycją (SZE) - będzie rozwiązaniem kompleksowym, pozwalającym na 

obsługę wszystkich sterowalnych urządzeń wystawy, aktualizowanie aplikacji, podmianę 

wyświetlanych treści oraz harmonogramowanie akcji systemowych, takich jak załączenie 

 i wyłączenie ekspozycji. SZE będzie także miejscem agregowania danych statystycznych 

pochodzących z kiosków. System będzie intuicyjny i łatwy w obsłudze, również przez osoby 

nietechniczne. Rozwiązanie zostanie utworzone w architekturze klient-serwer i będzie dostępne dla 

użytkowników za pośrednictwem przeglądarek internetowych, oraz tabletach dostarczonych do 

każdego ze skrzydeł.  

Dostęp do systemu będą mieli tylko autoryzowani użytkownicy. W systemie przewidziane będą 

następujące role: 

1. Administrator systemu - rola posiadająca pełną kontrolę nad systemem, włącznie z tworzeniem 
użytkowników i nadawaniem uprawnień. 

2. Administrator modułu - rola posiadająca prawie komplet uprawnień, z wyłączeniem możliwości 
zarządzania uprawnieniami użytkowników. W ten sposób administrator modułu może mieć 
pełen zakres funkcjonalności w określonym przez administratora systemu zakresie stanowisk. 

3. Kierownik - rola, która pozwala na tworzenie zestawień statystycznych oraz raportów. 
4. Serwisant - rola, która pozwala na przeprowadzanie serwisu. 
5. Integrator - rola, którą można udostępniać firmom zewnętrznym w celu dokonywania przyszłych 

integracji, w szczególności ma posiadać dostęp do API systemu. 
6. Animator - rola przeznaczona dla codziennej obsługi ekspozycji, mocno ograniczona  

w funkcjonalnościach, pozwalająca na wykonywanie podstawowych czynności, takich jak 
załączanie, wyłączanie i resetowanie stanowisk. 

7. Wydawca - rola pozwalająca na publikowanie treści na stanowisku. 
8. Redaktor - rola pozwalająca na zatwierdzanie treści i przygotowanie ich do publikacji. 
9. Edytor - rola pozwalająca na edytowanie treści aplikacji i przekazanie do redakcji. 

http://www.uzp.gov.pl/
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Użytkownik będzie mógł posiadać dowolną liczbę ról, a jego finalne uprawnienia będą tożsame  

z sumą zbiorów uprawnień przypisanych do pełnionych ról. Poniżej przedstawiono wymagania 

systemu w podziale na zakresy odpowiedzialności. Widoki projektowanego systemu nie muszą 

odpowiadać poniższym grupom – dopuszcza się przeplatanie funkcjonalności pomiędzy modułami 

systemu, pod warunkiem zachowania przejrzystości dla użytkownika końcowego. 

 

1.Urządzenia 

To podstawowy moduł systemu, który ma pozwalać na zarządzanie sprzętem zainstalowanym na 

ekspozycji. Każdy model urządzenia powinien posiadać dedykowany sterownik, który pozwoli 

zarówno na ręczne wykonywanie operacji z poziomu interfejsu aplikacji jak i na 

harmonogramowanie akcji. Przez operacje możemy rozumieć podstawowy zestaw funkcjonalności 

obsługiwanych przez urządzenie np. włącz projektor, odczytaj status lampy, zrestartuj komputer, 

ustaw scenę „x”, przełącz aplikację itd. Oprogramowanie powinno automatycznie wykrywać 

podłączone do sieci komputery z zainstalowanym programem obsługi kiosku i odkładać je do listy 

tymczasowej, z której administrator następnie będzie je ręcznie rejestrować w systemie. Powinna 

także istnieć możliwość ręcznego dodawania urządzeń, edycji parametrów oraz usuwania. Każde 

urządzenie będzie posiadało unikatowy identyfikator oraz będzie cyklicznie odpytywane żądaniem o 

podanie statusu, a rezultat będzie wizualizowany na liście urządzeń. Do urządzeń typu PC system 

pozwoli na logowanie zdalne bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Oprogramowanie pozwoli także 

na cykliczne (oraz na żądanie) pobieranie aktualnie wyświetlanego obrazu na stanowisku  

i prezentowanie go w postaci miniatur z opcją powiększenia po kliknięciu. Dzięki temu 

administrator będzie miał możliwość wygodnej weryfikacji czy kioski wyświetlają prawidłowe treści. 

 
 
2.API 
API systemu musi umożliwiać realizację następujących zadań: 

 pobieranie listy wszystkich urządzeń, 

 wykonywanie akcji na urządzeniu zgodnych z interfejsem urządzenia, np. 
włącz/wyłącz/reset, 

 pobieranie statusu urządzenia, 

 pobieranie statusów wszystkich urządzeń, 

 pobieranie dzienników zdarzeń urządzenia, 

 aktualizowanie statusu urządzenia, 

 pobieranie wszystkich stanowisk, 

 pobieranie drzewa stanowisk (hierarchii zawierania się stanowisk), 

 pobieranie szczegółów stanowiska (w tym wszystkich urządzeń zawartych w stanowisku), 

 pobieranie statusu stanowiska (w tym statusów wszystkich urządzeń stanowiska), 

 pobieranie harmonogramu pracy stanowiska dla zakresu dat, 

 wykonywanie zadania uprzednio utworzonego w systemie, składającego się z dowolnej 
kombinacji akcji typu: akcja urządzenia; akcja stanowiska; żądanie http; odczekanie zadanej 
liczby sekund; wysłanie wiadomości email; wysłanie wiadomości do systemu kolejkowego, 

 pobieranie danych określonej aplikacji i jej wersji (uprzednio dodane przez użytkownika  
w CMS) w formacie json lub xml, 

 pobieranie statystyk aplikacji dla zakresu dat. 
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3. Repozytorium aplikacji 

Repozytorium aplikacji jest miejscem, w którym operator systemu będzie miał podgląd na wszystkie 

aplikacje zainstalowane na kioskach. Aplikacje będą wersjonowane, a każda wersja będzie miała 

dwie składowe: binarne pliki aplikacji (wersja kodu) oraz kompatybilna wersja treści. W ten sposób 

możliwe będzie posiadanie jednej binarnej wersji aplikacji, którą będzie można zasilić kilkoma 

różnymi treściami w zależności od pożądanego profilu wystawy. Czynność podmiany treści na 

kioskach będzie dostępna ręcznie oraz w sposób zautomatyzowany, po uruchomieniu przez 

specjalnie zaplanowane zadanie harmonogramu. Aplikacje będą posiadały edytor treści 

zrealizowany jako jedna z usług SZE, opisana w dalszej części dokumentu. Każdą prawidłową parę 

wersja aplikacji – wersja treści aplikację będzie można pobrać na dysk twardy komputera. Aplikacje 

w systemie będzie można klonować, w celu późniejszego zasilenia ich inną treścią na różnych 

stanowiskach. 

 

4. Stanowiska 

Widok modułu stanowisk będzie kluczowym miejscem w obsłudze systemu. Stanowiska będą 

porządkować urządzenia, aplikacje. Lista stanowisk powinna zostać zorganizowana na zasadzie 

drzewa, gdzie korzeniem będzie cała ekspozycja, a każdy węzeł drzewa stanowić będzie 

poszczególną sekcję ekspozycji. Konfiguracja drzewa ma być edytowalna i pozwalać na tworzenie 

dowolnego (w rozsądnym tego słowa znaczeniu) poziomu zagłębienia. Każdy węzeł -folder zawierać 

będzie dowolną liczbę stanowisk. Przewiduje się połączenie drzewa z modułem 

harmonogramowania tak, by administrator mógł definiować godziny uruchomienia poszczególnych 

węzłów, z możliwością tworzenia wyjątków dla stanowisk. W widoku folderu powinna istnieć 

możliwość wyświetlenia wypłaszczonej struktury wszystkich stanowisk i przypisanych im urządzeń 

w celu sprawnego podglądania ich statusów. 

Stanowisko powinno zawierać sekcje: 

 informacyjną – status stanowiska, ewentualne informacje o błędach, opcje załączenia  
i wyłączenia, odnośnik do mapy ekspozycji, 

 serwisową – umożliwia przejście stanowiska w tryb serwisowy – pomijanie  
w harmonogramie oraz oznaczenie dla innych użytkowników systemu, dodawanie wpisów 
do dziennika serwisowego, 

 harmonogramu – podgląd i edycja godzin uruchomienia stanowiska w cyklu tygodniowym, 
możliwość dezaktywacji harmonogramu, ustawiania w tryb dziedziczenia po rodzicu (w 
drzewie), 

 urządzeń – możliwość ustalania kolejności uruchamiania urządzeń oraz wprowadzania 
opóźnień, wyświetlanie statusu urządzeń, dodawanie/usuwanie urządzeń  
do stanowiska, 

 aplikacji – możliwość przypisywania aplikacji w konkretnej wersji do urządzenia, 
restartowania uruchomionej aplikacji, 

 dzienników zdarzeń – pełen dziennik zdarzeń dla stanowiska z możliwością filtrowania po 
typach zdarzeń oraz użytkowniku, który zdarzenie wywołał. 

Widoczność każdej z sekcji powinna być prezentowana określonym rolom – do ustalenia  

w późniejszej fazie projektu. 
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5. System zarządzania treścią 

System ma zostać wyposażony w menedżer treści (CMS). Z jego użyciem możliwa będzie podmiana 

oraz rozbudowa contentu do aplikacji wyświetlanych na kioskach. Powinno zostać opracowane API, 

z użyciem którego będą przesyłane dane z serwera do aplikacji. Preferowane rozwiązanie jest takie, 

by aplikacje zawierały usystematyzowany wspólny rdzeń, który będzie odpowiadać za dynamiczne 

budowanie struktury aplikacji, tak by poza samą podmianą treści było możliwe dodawanie w locie, 

np. nowych pytań do quizów, czy powielanie wyświetlanych artykułów. Aplikacje powinny móc 

synchronizować treść na żądanie, tak by osoba zajmująca się redakcją mogła szybko zweryfikować 

czy dany tekst wyświetla się poprawnie. Zadaniem CMSa nie będzie natomiast projektowanie 

graficzne aplikacji – to rzecz osobna. 

Proces tworzenia i publikacji treści będzie wieloetapowy. W pierwszym kroku administrator zleca 

osobie o uprawnieniach edytora uzupełnienie treści do nowo utworzonej aplikacji. Edytor po 

utworzeniu treści i ewentualnym ich przetłumaczeniu zmienia status aplikacji na gotowa do 

sprawdzenia. Następnie redaktor dokonuje weryfikacji pod kątem merytoryki oraz nanosi korekty 

pisarskie (w tym do tłumaczeń). Gdy praca zostanie zakończona wydawca może dać zielone światło 

na zaktualizowanie aplikacji na stanowisku lub może odrzucić wykonane prace. 

 

6. Biblioteka multimediów 

Naturalnym uzupełnieniem systemu zarządzania treścią jest centralne repozytorium multimediów. 

W przypadku projektowanego rozwiązania przewiduje się zastosowanie biblioteki głównie do 

przechowywania rastrowych plików graficznych, dźwiękowych oraz wideo z dopuszczeniem innych 

formatów określonych w późniejszym terminie. Biblioteka ma zostać zorganizowana na zasadzie 

drzewiastej struktury katalogów: 

 wersjonowanie plików z użyciem konwencji nazewnictwa, 

 operacje: przenoszenie pomiędzy katalogami, kopiowanie, tworzenie, 

 usuwanie, zmiana nazwy, plików oraz katalogów, 

 wyszukiwarka plików, 

 widok ikon oraz widok listy ze szczegółami. 
 

7. Zadania 

Zadania to mechanizm, który ma agregować wykonanie akcji systemowych. Zadaniem może być 

więc np. uruchomienie 3 urządzeń w odstępach 10 sekund pomiędzy urządzeniami lub zmiana 

profilu wystawy. Zadania są ściśle powiązane z harmonogramami 

 

8. Harmonogram 

System musi zapewniać możliwość planowania zadań w czasie – układania harmonogramów. 

Głównym zastosowaniem jest załączanie/wyłączanie wystawy w codziennym użytku. 

Oprogramowanie ma zapewniać możliwość tworzenia odstępstw od przyjętej reguły tygodniowej. 

Dodatkowo należy przewidzieć, że harmonogram może być aktywny przez całą noc (np. noc 

muzeów). Powiązanie stanowisk z harmonogramem powinno zostać zorganizowane hierarchicznie 

 z dziedziczeniem – tak by można było wygodnie układać harmonogram uruchamiania dla 

poszczególnych sekcji systemu. Administrator ma mieć możliwość ręcznej dezaktywacji 
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harmonogramu i sterowania ekspozycją w trybie ręcznym – tak by możliwe było przeprowadzenie 

akcji serwisowych. 

 

9. Serwis 

Moduł widoczny dla serwisantów oraz administratorów. Służy do serwisowania, oznaczania 

stanowiska/urządzenia jako w naprawie , wpisywanie notatek serwisowych oraz prowadzenie logu 

serwisowego. 

 

10. Użytkownicy 

Dostęp do systemu przewidziany jest tylko dla autoryzowanych użytkowników. Administrator 

będzie tworzył konta w widoku użytkowników. Moduł ma przedstawiać użytkowników w formie 

listy z opcją filtrowania i wyszukiwania. Po wyborze użytkownika będzie możliwa edycja jego danych 

w tym zmiany hasła. Po zmianie hasła użytkownik logując się dostanie monit, że hasło jest 

tymczasowe i należy je zmienić. Widok szczegółów użytkownika ma zawierać także dziennik zdarzeń 

systemowych powiązanych z daną osobą. Dzięki temu będzie możliwość wygodnego prześledzenia 

wykonywanych operacji. Dodatkowo można zdefiniować użytkownikowi domyślny język interfejsu, 

zmienić posiadane przez niego role, dodać wyjątki uprawnień oraz określić, które  stanowiska  

w systemie będą dla niego widoczne. Przy każdym użytkowniku administrator będzie mógł nanieść 

adnotację (np. o formie zatrudnienia) widoczną tylko dla osób mających dostęp do listy 

użytkowników.  Każdy zalogowany użytkownik powinien mieć dostęp do zakładki swojego konta,  

w której będzie mógł samodzielnie zmienić hasło dostępu oraz mieć wgląd w swoje informacje, 

role, dostęp do stanowisk. 

 

11. Dostęp 

Dostęp do systemu możliwy będzie wyłącznie przez użytkowników posiadających konta utworzone 

przez administratora: 

 z poziomu sieci lokalnej instytucji (lub podsieci ekspozycyjnej), 

 dla wybranej ściśle ograniczonej puli użytkowników, z poziomu Internetu, z użyciem klienta 
VPN (serwer VPN osadzony w chmurze, zapewniony przez Wykonawcę na czas trwania 
gwarancji). 

 

12. Ustawienia 

Administrator powinien mieć możliwość ustawiania podstawowych parametrów systemu, takich jak 

domyślny język interfejsu, z poziomu systemu. Planowane są dwa języki - angielski oraz polski. 

System musi umożliwiać dodawanie dalszych języków w przyszłości. 

 

13. Mapa ekspozycji 

Widok mapy to usługa, która pozwala na nawigację przestrzenną po ekspozycji. Na mapie będą 

prezentowane stanowiska, a po kliknięciu w stanowisko będą pojawiać się szczegóły, które akurat 

chcemy wyfiltrować. Mapa powinna zostać podzielona na kilka części, by ułatwić nawigację. 
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14. Skróty 

System ma posiadać możliwość definiowania skrótów do poszczególnych funkcjonalności. 

Przykładową reprezentacją tego rozwiązania może być lista widżetów, pasek skrótów lub pulpit 

kontrolny. Ideą rozwiązania ma być możliwość ‘zabrania ze sobą’ skrótu, tak by np. tworząc treści  

w aplikacji można było bez przeładowania strony wykonać operację, np. wyłączyć ekspozycję.  

Administrator – lub inna uprawniona osoba – ma mieć możliwość utworzenia instancji widżetu  

w odpowiedniej konfiguracji, udostępnienia wybranym osobom oraz przypięcia skrótu, tak by był 

widoczny u użytkowników systemu. 

 

Minimum funkcjonalności, które mają być realizowane także przez skróty: 

 wykonaj akcję na stanowisku (włącz, wyłącz), 

 wykonaj akcję na urządzeniu (włącz, wyłącz, inna z parametrem) – inne zależy od typu, np. 
przestaw scenę oświetlenia, 

 pokaż postęp uruchamiania ekspozycji – status na żywo, 

 uruchom zdalny pulpit na wybranym z listy komputerze lub po ręcznym wpisaniu adresu IP, 

 notatka prywatna, 

 notatka publiczna, 

 generuj raport (różne typy, np. stan ekspozycji), 

 inne – system musi udostępniać możliwość dopisania nowych skrótów przez programistę 
(wytyczne od Wykonawcy w tej kwestii muszą znaleźć się w dokumentacji powykonawczej), 

 wyślij ping do urządzenia wybranego z listy lub po ręcznym wpisaniu adresu IP, 

 statystyka zasobów wybranego komputera, 

 statystyka zasobów serwera. 
Domyślnie animatorzy nie powinni mieć możliwości usuwania skonfigurowanych widżetów. 
Administrator ma mieć możliwość sortowania elementów na pulpicie skrótów. 

 

15. Statystyki 

Aplikacje powinny wysyłać dane o swoim działaniu w formacie określonym przez projektantów SZE. 

Należy opracować format i sposób przesyłania danych tak – by w systemie możliwe było: 

 wygenerowanie wykresów popularności poszczególnych aplikacji, oraz treści  
w aplikacjach, 

 pobranie raportu z działania systemu. 
 

16. Dzienniki zdarzeń 

Dzienniki zdarzeń będą występować w systemie w zależności od kontekstu, np. na liście stanowisk, 

czy w widoku szczegółów użytkownika. Zbiór akcji wymagających logowania: 

 zalogowanie (IP, przeglądarka, lokalne/zdalne), 

 wylogowanie,\ 

 przejście do strony systemu, 

 użycie skrótu, 

 stanowiska - przejście do widoku stanowiska, 

 stanowiska - włączenie/wyłączenie stanowiska, 

 stanowiska - aktywacja/dezaktywacja trybu serwisowego, 

 stanowiska - zmiana harmonogramu (w tym szczegóły zmiany, np. z 8:00 do 12:30 na 9:00 
do 14:00), 
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 stanowiska - zmiana sekwencji uruchamiania (kolejność, czas opóźnienia, szczegóły 
urządzenia), 

 stanowiska - dodanie/usunięcie urządzenia do stanowiska, 

 stanowiska - aplikacje - zmiana aplikacji na urządzeniu (z -> na), 

 stanowiska - dziennik zdarzeń - tekst wpisywany w pola filtrów dziennika zdarzeń, 

 sprzęt - przejście do widoku sprzętu, 

 sprzęt - tekst wpisany do pola filtrów, 

 sprzęt - wykonana akcja wraz ze szczegółami, 

 sprzęt - dodanie/edycja/usunięcie sprzętu wraz z detalami, 

 sprzęt - tekst wpisany w dziennik zdarzeń sprzętu, 

 aplikacje - przejście do widoku aplikacji, 

 aplikacje - przejście do aplikacji, 

 aplikacje - dodanie/edycja/usunięcie aplikacji, 

 aplikacje - edycja treści, 

 zadania - przejście do widoku zadań, 

 zadania - wykonanie zadania/edycja zadania/dodanie/usunięcie, 

 biblioteka multimediów - dodanie/usunięcie/edycja pliku, 

 administracja - dodanie/edycja/usunięcie użytkownika, 

 administracja - zmiana uprawnień użytkownika, 

 administracja - zmiana uprawnień roli, 

 administracja - zmiana ustawień systemu, 

 moje konto - edycja danych (poza hasłem - hasło tylko informacja, że było zmieniane). 
 

17. Aplikacja zarządzająca kioskiem 

Aplikacja – klient zainstalowany na kiosku multimedialnym musi pozwalać na wykonywanie operacji 

wywoływanych w SZE. Główne zadania do realizacji to pobieranie aplikacji z serwera, przełączanie 

aplikacji, obsługa włączania i wyłączania urządzenia, wyświetlanie planszy ewakuacyjnej, zmiana 

poziomu natężenia dźwięku. 

 

Wymagania pozafunkcjonalne 

1. System zorganizowany w architekturze klient-serwer, dostępny dla użytkowników przez 
przeglądarkę internetową. 

2. Poprawna praca na minimum 90% obecnie używanych przeglądarek. 
3. Bezpieczny dostęp zdalny do systemu, dla osób które mają do tego uprawnienia (jeśli 

serwer będzie miał w tym czasie dostęp do Internetu). Użytkownicy nie powinni musieć 
instalować żadnego dodatkowego oprogramowania do obsługi VPN. 

4. System powinien cechować brak referencji do mechanizmów zewnętrznych nie 
zainstalowanych na serwerze, poza CAS. 

5. Kompatybilny z systemem Linux lub Windows. 
6. Mechanizm fail2ban. 
7. Relacyjna baza danych 

 
Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający wyjaśnia, iż opis przedmiotu zamówienia został przygotowany zgodnie z postanowieniami 

ustawy Prawo zamówień publicznych i nie narusza zasad wyrażonych ustawą w tym w szczególności zasady 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
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Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż opis przedmiotu zamówienia odzwierciedla jego potrzeby. Jak wynika  

z orzeczeń KIO np. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07: „Zamawiający ma prawo 

opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał 

potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania 

wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez 

Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na 

rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, 

czemu Odwołujący nie zaprzeczył”. 

Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając 

w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia  

o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze 

notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego 

opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez 

niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest 

prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji”. „Zamawiający ma prawo wymagać, 

aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa,  

lub o podwyższony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi 

okolicznościami” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 236/08) 

Zamawiający wyjaśnia, iż projektowane postanowienia umowy uwzględniają okoliczności związane  

z przerwami i opóźnieniami w łańcuchu dostaw wynikające z panującej epidemii COVID – 19. 

Zamawiający wskazuje także, iż wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

powinien zmierzać do wyjaśnienia kwestii budzących wątpliwość wykonawcy nie zaś prezentacji własnych 

rozwiązań. 

Jednocześnie, w celu zapewnienia jak najszerszej konkurencji Zamawiający wprowadza następujące 

zmiany w zakresie Opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SWZ ) co do opisu w Poz. 18  

w kolumnie „Wymagane minimalne parametry techniczne” 

System zarządzania multimediami o parametrach nie gorszych niż: 

 Procesor sterujący o parametrach nie gorszych niż: 
o Komputer wyposażony w procesor, który w teście wydajności PassMark CPU Benchmark 

(na dzień składania oferty) osiąga wynik minimum 8000 punktów 
o Wbudowane min. 16GB RAM 
o Dysk twardy min. 256GB SSD  
o Karta graficzna: zintegrowana z płytą główną 
o Złącza wideo min.: 1x HDMI  
o Sieć: 1x zintegrowana karta sieci LAN oraz łączność bezprzewodowa 802.11 b/g/n + BT 

min. 5.0 
o Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną 
o System operacyjny: TAK 
o Wymiary obudowy: maks. 200 x 200 x 75mm  

 1 spersonalizowany panel sterujący, o parametrach nie gorszych niż: 
o Pamięć wbudowana minimum: 64GB 
o Rodzaj ekranu: ekran dotykowy pojemnościowy, minimum 10-punktowy, IPS 
o Przekątna ekranu nie mniejsza niż: 7.8" 
o Rozdzielczość ekranu nie mniej niż: 2048 x 1536 (minimum 325ppi) 
o Łączność bezprzewodowa: 
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 Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac oraz   
 UMTS/HSPA/HSPA+/DC HSDPA 
 LTE klasy Gigabit 
 Bluetooth 5.0 

o Wymiary maksymalne w mm (Szer. x Wys. x Gr.): 135,0 x 203,5 x 6,1 
o Waga, nie większa niż: 310 g 
o Czas pracy na baterii nie krócej niż: 8h 
o W zestawie z panelem należy dostarczyć oprogramowanie: 

 Umożliwia utworzenie indywidualnego interfejsu użytkownika w formie graficznej 
 Kompatybilne z systemami Android oraz iOS 
 Oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z procesorem sterującym 
 Oprogramowanie musi umożliwiać: 

 Załączenie i wyłączenie wszystkich urządzeń lub poszczególnych 

 Zgłośnienie/ściszenie/wyciszenie dźwięku prezentacji, której dotyczy 

 Uruchomienie/wyłączenie prezentacji na punkcie multimedialnym 

 Wysłanie komend do innych urządzeń/systemów, w oparciu o protokoły 
dostępne w sieci LAN 

o Do panelu sterującego należy dostarczyć dedykowane etui zabezpieczające obudowę 
 i ekran, umożliwiające postawienie panelu 
 

 System monitorowania pracy urządzeń multimedialnych o funkcjonalności minimum: 
o System monitorowania musi być napisany w języku multiplatformowym – minimum html 

ver. 5.0 
o System powinien być przystosowany do działania z urządzeniami współpracującymi  

z ekranami dotykowymi 
o Struktura monitorowanych urządzeń musi być oparta o strukturę: las -> drzewo -> gałęzie 
o Odczyt danych i stanów urządzeń monitorowanych powinien odbywać się bez ingerencji  

w ich system operacyjny 
o Obiekt i strefa powinna być oparta na mapie (dostarczonej przez zamawiającego) 
o Obiekt, strefa, punkt i urządzenie powinny zwracać stan w postaci kolorowych symboli, np. 

Zielony – sprawny w 100%, żółty – wymaga uwagi, czerwony – nie odpowiada. Ilość stanów 
do ustalenia z zamawiającym na etapie uruchomienia 

 Wraz z systemem należy dostarczyć kody źródłowe do systemu, kody wynikowe, o ile system będzie 
wykonywane/ dedykowany na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, a także aplikacje do 
wgrania do systemu na wypadek awarii. Kody źródłowe, kody wynikowe, jak również aplikacje  
w razie zabezpieczenia dodatkowymi hasłami muszą być dostarczone razem z tymi hasłami.  

Gwarancja: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, wsparcie  
w modyfikacji oprogramowania systemu minimum: 36 miesięcy.  
Wsparcie polegać ma na dostarczeniu narzędzi i wiedzy w zakresie modyfikacji przez Zamawiającego  

lub przeprowadzenie zmian. 

Pytanie nr 5 

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy przedmiotem zamówienia jest tylko dostawa i montaż 

sprzętu wraz ze szkoleniem, czy również wykonanie aplikacji, ponieważ w OPZ figuruje punkt 3. ,,Aplikacje". 

 

 Zgodnie z treścią OPZ aplikacje obejmują dwa ich typy: 

- aplikacje do konfiguracji oraz zarządzania kontentem multimedialnym umieszczonym na urządzeniach 

realizowane przez Kontroler, 
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- aplikacje do obsługi interakcji w konsolach z ekranami dotykowymi (szczegółowe wymagania znajdują się 

w scenariuszach). 

 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający dopuszcza tak aplikacje dedykowane stworzone na potrzeby niniejszego zamówienia jak i te 

dostępne w formie gotowej do użycia na rynku przy zastosowaniu odpowiedniej konfiguracji zgodnej  

z wymaganiami Zamawiającego. Zatem w przypadku gdy Wykonawca dostarcza urządzenia które wymagają 

dla działania zgodnie z potrzebami Zamawiającego dostarczenia/ wykonania aplikacji należy w pozycji 20 

formularza cenowego wskazać cenę dostawy/wykonania aplikacji. 

 

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 06.11.2021 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 

08.10.2021r. do godz. 11:00. 

 

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

Termin otwarcia ofert.  

1) Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu 08.10.2021 r. o godzinie 11:05 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/. 

 

https://www.soldea.pl/epz/epz/
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