
Warszawa, dna 8 listopada 2021 r. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich 

w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) 

ul. Warszawska 4 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZP.2.2021.1 

2021/BZP 00252279/02 

 

Wyjaśnienie treści SWZ, zmiana treści SWZ i terminu składania ofert 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż sprzętu 

multimedialnego do wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi 

Mazowieckiej (w organizacji)”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) jako Zamawiający, 

działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U . 2021 r. poz. 1129) zwaną dalej „ustawą Pzp” udostępnia treść wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ złożonego przez Wykonawcę, wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego i zmianami 

treści SWZ: 

Pytanie 

1. Załącznik 3 do SWZ - umowa § 2 punkt 1.1 

- w etapie 1 wpisany jest montaż sprzętu multimedialnego. Czy dotyczy to fizycznego montażu czy 

jedynie sprawdzenia dostarczonego sprzętu a fizyczny montaż ma się odbyć w etapie 2 zgodnie z 

rozpiską w załączniku 2 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia)? 

Odpowiedź: 

Postępowanie podzielone jest na dwa etapy opisane w OPZ (Załącznik nr 2, 2a i 2b) oraz w umowie 

(Załącznik nr 3 do SWZ). Zapis w umowie w paragrafie 2 ust. 1 pkt 1 odnosi się wyłącznie do montażu 

niezbędnego do sprawdzenia funkcji i działania zamówionych urządzeń.  

Pytanie 

2. Załącznik 3 do SWZ - umowa § 5 punkt 3 

- podany czas naprawy lub wymiany urządzenia wynoszący 14 dni jest niemożliwy do utrzymania. 

Związane jest to z czasem respektowanym przez serwisy gwarancje które mają 14 dni na naprawę 

liczone od daty otrzymania sprzętu a nie od momentu zgłoszenia. Czas naprawy gwarancyjnej przez 

serwis kończy się w momencie wysłania przesyłki do klienta (a nie montażu sprzętu przez wykonawcę). 

W związku z powyższym, proszę o przeanalizowanie możliwości przedłużenia terminu na usunięcie 

wady sprzętu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść § 5 ust. 3 Załącznika nr 

3 do SWZ – Umowa w następujący sposób: 



Było: 

Gwarancja obejmuje usunięcie wszelkich wad Sprzętu multimedialnego oraz wad w montażu poprzez 

naprawę Sprzętu multimedialnego w siedzibie Zamawiającego lub wymianę Sprzętu multimedialnego 

na nowy, wolny od wad. Czas naprawy lub wymiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 

do 14 dni od dnia, w którym Zamawiający dokonał zgłoszenia złożonego telefonicznie, przesłanego 

pocztą elektroniczną do usunięcia wad w Sprzęcie multimedialnym poprzez naprawę wadliwego 

Sprzętu multimedialnego lub jego wymianę na nowy, wolny od wad. W przypadku braku możliwości 

naprawy, Sprzęt multimedialny zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie do 14 dni liczonych 

od dnia dokonania ww. zgłoszenia. 

Jest: 

Gwarancja obejmuje usunięcie wszelkich wad Sprzętu multimedialnego oraz wad w montażu poprzez 

naprawę Sprzętu multimedialnego w siedzibie Zamawiającego lub wymianę Sprzętu multimedialnego 

na nowy, wolny od wad. Czas naprawy lub wymiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 

do 21 dni od dnia, w którym Zamawiający dokonał zgłoszenia złożonego telefonicznie, przesłanego 

pocztą elektroniczną do usunięcia wad w Sprzęcie multimedialnym poprzez naprawę wadliwego 

Sprzętu multimedialnego lub jego wymianę na nowy, wolny od wad. W przypadku braku możliwości 

naprawy, Sprzęt multimedialny zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie do 21 dni liczonych 

od dnia dokonania ww. zgłoszenia. 

Pytanie: 

3. Załącznik 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia 

- czy w sytuacji niedostępności urządzeń o dokładnie takich specyfikacjach, jakie podane są w 

parametrach zamówienia (z powodu wycofania z rynku lub niemożliwości dostarczenia w wymaganym 

terminie), możliwe jest zaoferowania urządzeń o innych, lecz możliwie najbliższych parametrach, pod 

warunkiem że różnice obejmują wyłącznie cechy drugorzędne (np. nie dotyczą wielkości wyświetlacza, 

podstawowych funkcji etc)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę Sprzęt multimedialny spełniał wymagania 

zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2, 2a i 2b do SWZ.  

Pytanie 

4. Załącznik 2a do SWZ - sala S9a.1/S9.b.1/S9.c.1 

- czy wzmacniacz (pozycja 12) musi posiadać wsparcie Dante czy można go zastąpić modelem bez tej 

funkcjonalności z zachowaniem pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę Sprzęt multimedialny spełniał wymagania 

zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2, 2a i 2b do SWZ.  

Zamawiający nie dopuszcza zmiany specyfikacji urządzenia z pozycji 12 Załącznik nr 2a Opis 

przedmiotu zamówienia. 

Pytanie: 

5. Załącznik 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia 

- czy kolor słuchawek pełnych nausznych musi być biały czy mogą zostać dostarczone w kolorze 

czarnym? 



- jeśli słuchawki muszą być dostarczone w kolorze białym, czy istnieje możliwość wydłużenie terminu 

dostawy tego produktu? 

Odpowiedź:  

Kolor słuchawek pełnych nausznych nie może ulec zmianie. Zamawiający nie wydłuży terminów 

dostawy.  

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Załącznika nr 2b do SWZ 

specyfikacja techniczna „Monitor E1 dotykowy” w następujący sposób: 

Było: 

Monitor E1 dotykowy  

 

Przekątna ekranu: 15"  

rodzaj: do zabudowy  

Format obrazu: 4:3  

Jasność: min. 210 cd/m2 z panelem dotykowym  

Kontrast: min. 650:1  

Kąt widzenia: min. 175°H / 155°V  

Rodzaj matrycy: TN LED  

Rozdzielczość nominalna: 1024 x 768  

Sygnał wejściowy: VGA, DVI  

Montaż: VESA lub uchwyty montażowe  

VESA: 100 mm  

Kolory obudowy: czarny  

Panel dotykowy: Pojemnościowy  

Kontroler dotyku: USB  

Detekcja: stylus / palec (również w rękawiczce Latex)  

Twardość panela dotykowego: min. 7H w skali Mohsa  

Ilość punktów dotyku: 10 punktów  

Gwarancja producenta: min 36 msc  

 

Jest: 

Monitor E1 dotykowy  

 

Przekątna ekranu: 15"  

rodzaj: do zabudowy  

Format obrazu: 4:3  

Jasność: min. 330 cdm² z panelem dotykowym  
Kontrast: min. 700:1   

Kąt widzenia: min. 170°H / 160°V  

Rodzaj matrycy: TN LED  

Rozdzielczość nominalna: 1024 x 768  

Sygnał wejściowy: VGA, HDMI,  

Montaż: VESA lub uchwyty montażowe  

VESA: 100 mm  

Kolory obudowy: czarny  

Panel dotykowy: Pojemnościowy  

Kontroler dotyku: USB  

Detekcja: stylus / palec (również w rękawiczce Latex)  

Twardość panela dotykowego: min. 7H w skali Mohsa  

Ilość punktów dotyku: 10 punktów  

Gwarancja producenta: min 36 msc  

 



Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert 

wprowadzając następujące zmiany w treści § 9, § 11 i § 12 SWZ: 

§ 9 ust. 1 SWZ 

było: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest do 

dnia 09.12.1021  r.” 

 

jest: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert to jest do 

dnia 11.12.2021 r.” 

§ 11 ust. 2 SWZ 

było: 

„Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 10 listopada 2021 r. do godziny 17:30.” 

jest: 

„Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 12 listopada 2021 r. do godziny 17:30.” 

 

§ 12 ust. 1 SWZ 

było: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada 2021 r., godz. 18:00.” 

jest: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 listopada 2021 r., godz. 18:00.”. 

 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany treści SWZ są integralną częścią 

SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 


