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Wykonawcy, ubiegający się o udział
w przedmiotowym postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,” o
wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 3 ustawy Pzp, na wykonanie dostaw i
usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku wpisanym do rejestru zabytków, w
zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt aranżacji ekspozycji stałej w
budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego” w ramach projektu pod nazwą
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w
Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”
w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przekazuje treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia w
przedmiotowym postępowaniu:
Pytanie nr 1:
W dokumentacji postępowania Zamawiający w przedmiarach nie określił wystarczająco
precyzyjnie parametrów projektora dla stanowiska multimedialnego 6 – stanowisko
interaktywne. W opisie znajduje się dość lakoniczne sformułowanie: „6 - MULTIMEDIA STANOWISKO INTERAKTYWNE czytnik zczytujący książkę położoną na stole - połączona
z projkecją (specyfikacja do dopracowania)”. Nie opisano jednak rodzaju interakcji, ani
parametrów projekcji, więcej na rzutach stanowisko Multimedia 6 są oznaczone jako ramka
cyfrowa. Opisanie w przedmiarze „specyfikacja do dopracowania” wskazuje zapis
niedopuszczalny według PZP powodując niemożliwość określenia wartości wykonania
punktu multimedialnego. Proszę o doprecyzowanie parametrów stanowiska oraz
przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni, tj. do 27 maja 2022 roku.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż omyłkowo został dołączony do dokumentacji plik:
“MAKUSZYNSKI - PRZEDMIAR - całościowy”. Szczegółowe zestawienie i wytyczne
dotyczące elementów wystawienniczych oraz multimedialnych zostały zamieszczone w pliku
o nazwie: 20220419_OPO_AW_tabela szczegółowe wytyczne i uwagi_x, który został

dołączony do dokumentacji projektowej, udostępnianej Wykonawcom na wniosek, zgodnie z
pkt. 3.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Pozycja “6 Multimedia” w tabeli szczegółowych wytycznych i uwag odpowiada pozycji
“MULTIMEDIA 7” na rzutach.
Zamawiający informuje, iż działając w oparciu o art. 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) dokonał w dniu
17.05.2022 r. zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
Szczegółowe informacje dotyczące dokonanej przez Zamawiającego modyfikacji zostaną
zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie, o którym
mowa w art. 137 ust. 5 ww. ustawy, tj. po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o
zamówieniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
Pytanie nr 2:
Stanowisko Multimedia 2 oparte jest na filmie, który w efekcie ma trwać 3-4 minut.
Zamawiający nie określił wytycznych do wykonania tego filmu. Brak jest parametrów
wyjściowych filmu, określenia czy wyprodukowanie filmu zawierać będzie animacje, a jeśli
tak to w jakim rozmiarze, czy konieczne będzie wykonanie dodatkowych zdjęć, jeśli tak to w
jakiej ilości i miejscu. Tak duży brak szczegółów, czy nawet ogólników doprowadza do tego,
że nie można rzetelnie wycenić wyprodukowania kontentu. Historia wykonania wystaw w
sektorze muzealnym dowodzi, że kontent multimedialny zajmuje znaczący procent wartości
całego postępowania i nie może być bagatelizowany. Proszę o uzupełnienie wytycznych do
kontentu w celu rzetelnego szacunku.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż należy przyjąć minimalne parametry dla filmu: 4K, 24 kl/s
Szczegółowe wytyczne dotyczące filmu znajdują się w tabeli szczegółowych wytycznych i
uwag, w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do OPZ: ELEMENTY
MULTIMEDIALNE/SALA 1/L.p. 2/APLIKACJA: pasywna - film.
Pytanie nr 3:
Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące sprzętu do wyzwalania kontentu na
wystawach (playery) wskazując na urządzenia komputerowe, które w obecnych czasach nie
są właściwym rozwiązaniem. Ponadto parametry urządzeń wskazują na technologię
wyjątkowo starą, do której wsparcie techniczne wygasa, to samo dotyczy systemu
operacyjnego, który pomimo opisania go jako minimalny i jest już bez wsparcia technicznego
jest dalej dostępny. Zastosowanie takich rozwiązań prowadzi do zmniejszenia
bezpieczeństwa całej infrastruktury sieciowej i komputerowej w Muzeum. Wnoszę o zmianę
urządzeń na urządzenia dedykowane do zastosowań multimedialnych w miejsce
przestarzałych stacji roboczych
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż omyłkowo został dołączony do dokumentacji plik:
“MAKUSZYNSKI - PRZEDMIAR - całościowy”. Szczegółowe zestawienie i wytyczne
dotyczące elementów wystawienniczych oraz multimedialnych zostały zamieszczone w pliku
o nazwie: 20220419_OPO_AW_tabela szczegółowe wytyczne i uwagi_x, który został
dołączony do dokumentacji projektowej, udostępnianej Wykonawcom na wniosek, zgodnie z
pkt. 3.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zgodnie z zapisami SWZ, zał. 11 - Formularz cenowy “Zamawiający dopuszcza stosowanie
urządzeń równoważnych, posiadających parametry nie gorsze niż wskazane w OPZ lub
SWZ, tj. porównywalne lub lepsze. Obowiązek wykazania równoważności ciąży na
Wykonawcy”
Zgodnie z zapisami SWZ, zał. 3 punkt V.37 “(...) Parametry zaprojektowanych urządzeń należy
zaktualizować i dostosować do współczesnych rozwiązań i wymaganych parametrów technicznych i
technologicznych”

Pytanie nr 4:
Zamawiający w przedmiarze opisał system sterowania do zarządzania wystawą. Nie
określono jednak parametrów minimalnych. W rozumieniu wykonawcy systemem może być
również lista skryptów, którą pracownik Zamawiającego będzie musiał uruchomić na
przykład z urządzenia mobilnego, czyli smartphone’a. Takie rozwiązanie nie generuje
kosztów, jednak nie jest rozwiązaniem bezpiecznym. Proszę o zamieszczenie wytycznych i
parametrów minimalnych dla systemu sterowania z ujęciem walorów bezpieczeństwa
sieciowego Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, iż omyłkowo został dołączony do dokumentacji plik:
“MAKUSZYNSKI - PRZEDMIAR - całościowy”. Szczegółowe zestawienie i wytyczne
dotyczące elementów wystawienniczych oraz multimedialnych zostały zamieszczone w pliku
o nazwie: 20220419_OPO_AW_tabela szczegółowe wytyczne i uwagi_x, który został
dołączony do dokumentacji projektowej, udostępnianej Wykonawcom na wniosek, zgodnie z
pkt. 3.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
System sterowania wystawą powinien być oparty o osobną sieć wewnętrzną bez wyjścia do
sieci Internet, zabezpieczoną przed dostępem osób trzecich. Elementem sterowniczym
wystawy powyższej sieci powinna być dedykowana mu aplikacja, na właściwym do tego
sprzęcie również zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.
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