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ZP/MJP/DW3/2108 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie 
wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

 
 
 
 

Wyjaśnienia  
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 
 

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia treści SIWZ dokonane w odpowiedzi na 

pytania złożone przez Wykonawców:  

Pytanie nr 1: 

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca wraz z ofertą składa: 

Próbkę materiału multimedialnego/animacji – tzn. autorską propozycję części animacji 
oznaczonej w projekcie wystawy symbolem MP.17.002 przygotowana zgodnie 
z dokumentacją projektową i techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ; próbka 
materiału multimedialnego winna obejmować pierwszych 30 sekund materiału; próbkę 
materiału multimedialnego/animacji należy złożyć w formie elektronicznej w 2 egz. na 
zewnętrznych nośnikach danych jako pliki nieedytowalne (plik w formacie *.mov lub 
równoważny). Próbka oraz jej nośnik nie powinny zawierać żadnych oznaczeń Wykonawcy, 
wskazywać autora próbki, ani wykorzystanej technologii. 

A. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zmawiający dysponuje scenariuszem 

niniejszej animacji, czy opracowanie jego leży po stronie Wykonawcy i będzie 

także oceniane w ramach kryterium „jakość”? 

B. Czy jedyne wytyczne odnośnie niniejsze próbki znajdują się w tomie VI 

Multimedia, 171009_MJP_Media Projekt Wykonawczya, str. 59-75? Biorąc pod 

uwagę stosunkowo krótki czas na wykonanie próbki, czy Zmawiający dysponuje 

bardziej szczegółowymi wytycznymi (m.in. wskazany w pkt. A scenariusz)?  

 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
 
Ad 1.A. Dokumentacja załączona do SIWZ (załącznik nr 1) zawiera scenariusz animacji 
w postaci storyboardu, który jest zamieszczony na stronach 73-74 w pliku 
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171009_MJP_Media Projekt Wykonawczy.pdf (TOM VI Media). Ocenie będzie podlegała 
autorska interpretacja oparta na tym scenariuszu w postaci 30-sekundowej animacji. 
 
Ad 1.B. Szczegółowe wytyczne dotyczące próbki w postaci opisu stanowiska, storyboardu 
oraz stylu wizualnego zawarte są na stronach 72-75 w pliku 171009_MJP_Media Projekt 
Wykonawczy.pdf (TOM VI Media). Natomiast przygotowany materiał musi być również 
zgodny z całością wymagań określonych w pozostałej części dokumentacji, w tym rodzaju 
sprzętu na jakim będzie prezentowany,  stylistyki sceny, galerii oraz wystawy. 
 
Pytanie nr 2: 

Zwracamy się z prośbą o weryfikację kompletności załączonej dokumentacji – Wykonawca 
pragnie zauważyć, że np. w tomie VI Multimedia, 171009_MJP_Media Projekt Wykonawczya 
nie wczytują się wszystkie grafiki (przykładowo str. 18, 47, 53, 69, 86) 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający dokonał weryfikacji kompletności załączonej dokumentacji i nie stwierdził 
braków, ani niedostępności plików.  

Niezależnie od dokumentacji umieszczonej na stronie, na której jest udostępniana SIWZ, 
Zamawiający – dodatkowo – udostępnia całość dokumentacji projektowej i technicznej 
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ (w wyższej jakości) pod następującym linkiem:  

 https://mjpws-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/projektwystawa_muzeumpilsudski_pl/EWV5nQ1ytulBvTI
by7zvZSsBV_KNN-YyLUhzAAbK7SuaMg?e=nirm7H 
  
 

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany SIWZ.  
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