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ZP/MJP/DW/3/2108 
 
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 4: 

W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 25.10.2018 r. zwracamy się z prośbą 
o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez autorską interpretację animacji. 
Przykładowo, w odniesieniu do storyboardu: 

A. Czy Zamawiający wymaga ścisłego trzymania się przedstawionych scenorysów, czy 

dopuszcza ich modyfikację w zależności od wizji wykonawcy?  

B. Czy Zmawiający dopuszcza odstępstwa względem zamieszczonych w storyboardzie 

grafik?  

C. Czy dopuszczalna jest zmiana grafik, bazowanie na obrazkach/szkicach 

zaproponowanych przez Wykonawcę? 

D. W jakim języku powinny być podpisy? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
 
Poprzez autorską interpretację animacji Zamawiający rozumie wykonanie animacji 
przedstawiającej historię opisaną w storyboardzie zgodnie ze stylem wizualnym (storyboard 
oraz styl wizualny przedstawione są w dokumentacji załączonej do SIWZ - załącznik nr 1) oraz 
komponującą się z całością wystawy. Grafiki zaprezentowane w storyboardzie zostały użyte 
w celu opowiedzenia historii w sposób wizulany i nie jest wymagane ich użycie w 
przygotowanej próbce. Wręcz przeciwnie, Zamawiający oczekuje w tym zakresie nowych, 
autorskich propozycji. 
Zgodnie z wymogami określonymi dla całej wystawy Zamawiajacy oczekuje podpisów 
w języku polskim i angielskim 
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Pytanie nr 5: 
 

Prosimy o udostępnienie rysunku wykonawczego gabloty GA.01.01. i  GA.01.02. Rysunek 

wskazany w Zestawieniu Elementów Wystawy-Gabloty nie dotyczy tych gablot. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
 
Informacje na temat gabloty GA.01.01 znajdują się w rysunku MJP-W-E-GS-01 

Informacje na temat gabloty GA.01.02 znajdują się w rysunku MJP-W-E-13-06. Gablota 
GA.01.02 wbudowana jest w ściankę sąsiedniej sceny stąd lokalizacja rysunku w 
dokumentacji dotyczącej sceny nr 13.  
Rysunki MJP-W-E-GS-01 oraz MJP-W-E-13-06 znajdują się w dokumentacji projektowej 
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz dodatkowo udostępniono je w pliku stanowiącym 
załącznik nr 1 do przedmiotowego wyjaśnienia treści SIWZ 
 

Pytanie nr 6: 
 

Czy makieta oznaczona jako eksponat EK.02.01, ma być wykonana przez Wykonawcę w 

ramach przedmiotowego zamówienia?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 
 

Tak. Wykonawca wystawy powinien wykonać makietę EK.02.01 zgodnie z rysunkiem MJP-W-

E-MO-01, dokumentacją projektową (stanowiącymi załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 

szczegółowymi wytycznymi do realizacji i dostawy przedmiotu umowy stanowiącymi 

załącznik nr 1b do SIWZ. 

 

Pytanie nr 7: 
 

Prosimy o udostępnienie rysunków nr MJP-W-E-05-06, MJP-W-E-05-07, MJP-W-E-04-05, 

MJP-W-E-04-06, o których mowa w zestawieniu gablot. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 
 

Informacje na temat stanowiska ekspozycyjnego G2.05.006 znajdują się w rysunku MJP-W-E-

05-05 (zmieniona została numeracja rysunków) 

Informacje na temat stanowiska ekspozycyjnego  G2.06.001 znajdują się w rysunku MJP-W-

E-06-01 (zmieniona została numeracja rysunków) 

Informacje na temat stanowisk ekspozycyjnych G1.04.001 oraz G1.04.002 znajdują się w 
rysunkach MJP-W-E-04-03 i MJP-W-E-04-04. 
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Rysunki MJP-W-E-05-05, MJP-W-E-06-01, MJP-W-E-04-03 i MJP-W-E-04-04  znajdują się w 
dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz dodatkowo udostępniono 
je w pliku stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego wyjaśnienia treści SIWZ 
  
 

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany SIWZ.  


