
 

 
 
 
 

Warszawa, dnia 07.11.2018 r. 
 

 
 
ZP/MJP/DW/3/2018 
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie, zainstalowanie i uruchomienie 
wystawy stałej Muzeum Józsefa 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 18: 

 

Przedstawione storyboardy są na różnym poziomie zaawansowania. Część mogłaby być 

uznana za fragment docelowej prezentacji, a część jest typowym szkicem. Prosimy 

o wskazanie, które z załączonych storyboardów należy lub można uznać za docelowe, 

a w stosunku do których Zamawiający oczekuje opracowania Wykonawcy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

 

Zasady i wskazówki dotyczące m.in. wykonania zawartości multimedialnej zostały zawarte 

zarówno w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ jak i w 

szczegółowych wytycznych do realizacji i dostawy przedmiotu umowy stanowiących 

załącznik nr 1a do SIWZ, gdzie opisano dodatkowe wymagania dotyczące m.in. zawartości 

multimedialnej wystawy 

Każdy ze storyboardów, z wyłączeniem stanowisk oznaczonych MP.CS.001 oraz MP.G0.001, 

opisuje w formie obrazkowej treść, która winna być przekazana w docolowym materiale. 

Nie zawiarają one elementów finalnego materiału w docelowym kształcie.  

Zamawiający na etapie realizacji przedmiotu umowy będzie przekazywał Wykonawcy 

materiały merytoryczne do poszczególnych stanowisk, z zastrzeżeniem że materiały te będą 

miały bardzo różną jakość. Rolą Wykonawcy będzie między innymi zaproponowanie takiego 
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finalnego doboru materiałów oraz ich ewentualna obróbka aby osiągnąć satysfakcjonujący 

efekt. Zamawiający dopuszcza na tym etapie modyfikacje storyboardów.  

 

 

Pytanie nr 19: 

 

Czy Zamawiający dostarczy otwarte pliki produkcyjne wykorzystane do stworzenia 

storyboardów (zapewniając  stosowne prawa autorskie), z możliwością ich użycia 

w produkcji docelowej prezentacji? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 

 

Zamawiający nie przewiduje dostarczenia otwartych plików produkcyjnych wykorzystanych 

do stworzenia storyboardów.  

 

 

Pytanie nr 20: 

 

Czy niezależnie do dostarczenia, bądź nie, otwartych plików produkcyjnych, Zamawiający 

zakłada możliwość wykorzystania w części lub całości (przerysowania, skopiowania) 

istniejących storyboardów, z zapewnieniem stosownych praw autorskich 

przez Zamawiającego.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania w docelowych materiałach części 

istniejących storyboardów, z zastrzeżeniem że będą one wymagały przerysowania lub innej 

formy skopiowania 

 

 

Pytanie nr 21: 

 

MP.02.001. - Zamawiający wymaga: „synchronizacja podświetlania pomieszczeń ze ścieżką 

audio (dla polskiej i angielskiej wersji)”. Dalej Zamawiający wymaga polskiej wersji z głośnika, 

a angielskiej/niemieckiej/rosyjskiej w audioprzewodniku. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma 

polegać synchronizacja z oświetleniem wskazanych języków, przy wymienionym powyżej 

podziale języków na głośniki i audioprzewodnik. 
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Odpowiedź na pytanie nr 21: 

 

Synchronizacja dźwięku z głośnika z oświetleniem polega na tym, że podświetlenia 

pomieszczeń mają się zmieniać zgodnie ze scenariuszem ścieżki dźwiękowej (od strony 

technicznej będą to markery w ścieżce dźwiękowej na podstawie których do systemu 

oświetlenia przekazywane będą informacje kiedy, która oprawa ma się włączać/wyłączać). 

Synchronizacja z pozostałymi językami w audioprzewodniku polega na tym, że urządzenia 

audioprzewodników będą radiowo komunikować się z tzw. synchronizatorami 

rozmieszczonymi na ekspozycji i po wejściu w określoną strefę ścieżka audio będzie 

uruchamiać się od tego samego momentu, który jest odtwarzany w danym czasie przez 

głośnik montowany lokalnie na ekspozycji (tylko w innym języku niż polski). 

 

 

Pytanie nr 22: 

 

MP.04.001. - Zamawiający wymaga: 

„Tryb pokazu: w wyciemnionej przestrzeni po kolei podświetlają się poszczególne sekcje 

tematyczne na ścianach. Każda z nich składa się ze zdjęć i artefaktów oraz jest komentowana 

przez narratora”  

a dalej: 

„JĘZYK 

• polski/angielski (podpisy) 

• rosyjski/niemiecki (synchronizacja w audioprzewodniku)” 

Czy zatem Zamawiający wymaga wykorzystania nagrania lektorskiego w podstawowej 

prezentacji (poza audioprzewodnikiem), czy tylko podpisów w treściach graficznych? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 

 

Zamawiający nie wymaga wykorzystania nagrania lektorskiego poza przewodnikiem. Ścieżka 

audio ma za zadanie stwarzanie stosownego nastroju. 

 

 

Pytanie nr 23: 

 

MP.06.001, MP.09.001, MP.13.001, MP.17.001, MP.G0.001, MP.S1.001-S3, - „Produkcja: 

przygotowanie animacji i ruchomej grafiki, nagranie i montaż ścieżki audio” a następnie 

„język polski (narrator z głośnika)”. Czy wymagając „ścieżki audio” Zamawiający miał na myśli 

tylko lektora, czy również udźwiękowienie animacji/prezentacji (np. tło muzyczne i efekty)? 
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Odpowiedź na pytanie nr 23: 

 

Zamawiający oczekuje zarówno nagrania lektora jak również udźwiękowienie 

animacji/prezentacji. Odnosi się to zarówno do wymienionych stanowisk jak również 

MP.01.001,  MP.21.001, MP.24.002, MP.CS.001 

 

 

Pytanie nr 24: 

 

MP.21.001. - Zamawiający wymaga:  „Program audio do odtworzenia w języku polskim i 

angielskim”, a następnie: 

 „JĘZYK 

- polski (narracja z głośników) 

- angielski (podpisy) 

- rosyjski/niemiecki (synchronizacja w audioprzewodniku)” 

Prosimy o wyjaśnienie czy język angielski powinien zostać uwzględniony w warstwie audio 

prezentacji  odtwarzanej na stanowisku AV i jeśli tak, to w jaki sposób. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 24: 

 

Język angielski nie powinien być uwzględniony w warstwie audio odtwarzanej na stanowisku 

AV. 

 

Pytanie nr 25: 

 

MP.07.001. - „Produkcja: przygotowanie animacji i prostej ruchomej grafiki, nagranie 

i montaż towarzyszącej ścieżki audio” 

„Dźwięk – nie”. Czy zatem Zamawiający wymaga stworzenia ścieżki audio i ewentualnie 

jakiego typu (lektor, udźwiękowienie animacji)? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 25: 

 

W zakresie produkcji zawartości wyżej opisanego stanowiska Zamawiający nie wymaga 

stworzenia ścieżki audio.  

Zamawiający wymaga natomiast aby stosowny materiał audio pojawił się w 

audioprzewodniku w języku rosyjskim i niemieckim 
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Pytanie nr 26: 

 

MP.24.001. - W jakiej rozdzielczości Zamawiający dostarczy materiał archiwalny do tego 

stanowiska. Zwracamy uwagę na duży rozmiar monitora, gdzie jakość SD nie będzie się 

dobrze prezentować.    

 

Odpowiedź na pytanie nr 26: 

 

Zamawiający dostarczy materiał w najwyższej rozdzielczości, która będzie możliwa 

do pozyskania na rynku uwzględniając możliwości Zamawiającego. Zamawiający ma 

świadomość możliwego do uzyskania efektu.  

 

 

Pytanie nr 27: 

 

MP.24.001. -  Zamawiający wymaga podpisów do filmu w dwóch językach (pl/en). Czy 

Zamawiający oczekuje dwóch niezależnych klipów, czy prezentacji podpisów w obu wersjach 

jednocześnie w jednym klipie? Ewentualnie czy Zamawiający oczekuje jeszcze innego 

rozwiązania w tym zakresie? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 27: 

 

Zamawiający oczekuje przygotowania jednej wersji zawierającej podpisy w dwóch językach -  

polskim i angielskim.  

 

 

Pytanie nr 28: 

 

MP.24.01 - Zamawiający wymaga: 

„Dźwięk z głośników tworzący atmosferę (dzwony)”,  a następnie: „Dźwięk – nie”. Czy zatem 

Zamawiający wymaga stworzenia ścieżki audio? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 28: 

 

Powyższy opis dotyczy stanowiska MP.24.002 na którym będą odtwarzane dwa nagrania 

dźwiękowe: 

- bicie dzwonu Zygmunta – materiał wyjściowy dostarczy Zamawiający; 

- werble żałobne – Zamawiający dostarczy zapis nutowy wg. którego Wykonawca nagra 

dźwięk werbli żałobnych. 
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Pytanie nr 29: 

 

MP.S1.001-S3.001. - Czy czas trwania 6-8 min. dotyczy jednego z trzech tematów, czy sumę 

wszystkich? 

 

Pytanie nr 29: 

 

Czas trwania dotyczy 6-8 min. dotyczy indywidualnie każdego z trzech tematów, łączny czas 

zatem wyniesie do 24 minut. 

 

 

Pytanie nr 30: 

 

MP.S1.001-S3.001. -  Zamawiający definiuje w ramach produkcji: „wybór i edycja zdjęć oraz 

materiałów filmowych…”. Jednocześnie w opisie widnieje zapis: „kontekst historyczny 

wyjaśnia film zmontowany z materiałów archiwalnych oraz współczesnych wywiadów ze 

świadkami historii.” Czy zatem  Zamawiający posiada i udostępni do wykorzystania 

współczesne wywiady, czy ich produkcja będzie należała do zadań Wykonawcy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 30: 

 

Zamawiający posiada i udostępni do wykorzystania współczesne wywiady 

 

 

Pytanie nr 31: 

 

MP.CS.001 - Czy Zamawiający posiada materiały archiwalne w jakości adekwatnej do 

przedstawionej koncepcji artystycznej i możliwości technicznych sprzętu i oprogramowania 

opisanego w projekcie? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 31: 

 

Zamawiający dostarczy wyjściowe materiały w jakości możliwej do użycia w przedstawionej 

koncepcji artystycznej  z uwzględnieniem możliwości technicznych sprzętu i oprogramowania 

opisanego w projekcie. 

 

 

Pytanie nr 32: 

 

MP.CS.001 - Czy poza lektorem Zamawiający wymaga udźwiękowienia prezentacji? 
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Odpowiedź na pytanie nr 32: 

 

Tak, Zamawiający wymaga udźwiękowienia prezentacji z zastrzeżeniem, że dźwięk będzie 

odbierany przez zwiedzających za pomocą audioprzewodników. 

 

 

Pytanie nr 33: 

 

MP.CS.001 - Czy pisząc o postaciach z korowodów, Zamawiający miał na myśli „wycięcie” 

i zaanimowanie konkretnych postaci z obrazu Malczewskiego, czy obraz ma posłużyć jedynie 

za inspirację estetyczną, a wszystkie postacie i inne elementy animacji powinny być 

wykreowane od podstaw przez Wykonawcę? 

Czy Zamawiający dostarczy cyfrową kopię obrazu, w odpowiedniej jakości, w przypadku 

konieczności wykorzystania konkretnych fragmentów obrazu? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 33: 

 

Zamawiający zaznacza że na stronie 32 i 33 w szczegółowych wytycznych do realizacji i 

dostawy przedmiotu umowy stanowiących załącznik nr 1a do SIWZ zapisano dodatkowe 

wymagania dotyczące tego stanowiska z których wynika, że finalny materiał nie będzie 

oparty na koncepcji wykorzystującej przywołany wyżej obraz. 

 

 

Pytanie nr 34: 

 

MP.CS.001 - W przedstawionym projekcie, w kolejnych fazach animacji, pojawiające się 

postacie są w tych samych pozach. Czy zatem Zamawiający dopuszcza animację polegającą 

na przemieszczaniu się postaci w tej samej pozie, czy mają one być zaanimowane w sposób 

przypominający ruch człowieka? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 34: 

 

Zamawiający zaznacza że na stronie 32 i 33 w szczegółowych wytycznych do realizacji i 

dostawy przedmiotu umowy stanowiących załącznik nr 1a do SIWZ zapisano dodatkowe 

wymagania dotyczące tego stanowiska z których wynika, że finalny materiał nie będzie 

oparty na koncepcji wykorzystującej przywołany wyżej obraz. Zamawiający zaznacza jednak 

że w przewidzianym do produkcji materiale mogą znaleźć się animacje ruchu całych postaci. 
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Pytanie nr 35: 

 

MP.S3.002.  - Czy przygotowanie materiału video do aplikacji MP.S3.002 jest w zakresie 

Wykonawcy? Jeśli tak, to czy obejmuje on również nagranie wywiadów z darczyńcami? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 35: 

 

Zamawiający dostarczy nagrane wywiady. Materiał dostarczony przez Zamawiającego będzie 

jednak wymagał odpowiedniej obróbki jak inne pliki video.  

 

 

Pytanie nr 36: 

 

W opracowaniu „Media Projekt Wykonawczy” w Galeria Symbol - stanowiska MP.S1.001, 

MP.S2.001, MP.S3.001, w części „Opis mediów”, znajduje się zapis: „…nagranie i montaż 

towarzyszącej ścieżki audio”. Co będzie znajdować się w warstwie wizualnej (materiały 

archiwalne?), a co w warstwie audio (nagrania archiwalne i współczesne?) Czy w zakresie 

Wykonawcy będzie konieczność wykonywania nagrań do ścieżki audio, czy materiały te 

dostarczy Zamawiający? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 36: 

 

Zarówno w warstwie wizualnej jak i w warstwie audio będą wykorzystane zarówno materiały 

archiwalne jak i współczesne.  

Zamawiający dostarczy materiały archiwalne oraz współczesne, w tym wywiady, natomiast 

w zakresie Wykonawcy będzie między innymi udźwiękowienie o charakterze ambientowym 

materiału. 

 

 

Pytanie nr 37: 

 

MP.S4 - czy wywiady dostarcza zamawiający, czy ma je nagrać wykonawca? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 37: 

 

W dokumentacji projektowej brak jest stanowiska o oznaczeniu zawartości multimedialnej 

symbolem MP.S4 
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Pytanie nr 38: 

 

 Pytania dotyczące grafiki - Tom V Grafika zawiera plik zatytułowany „Projekt szczegółowy, 

grafika na wystawie przykłady”. Czy zatem załączone opracowanie jest docelowym 

projektem graficznym, czy przykładowym? Jakie elementy opracowania Tom V Grafika należy 

uznać za docelowe, a jakie powinien opracować Wykonawca? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 38: 

 

Załączone opracowanie jest opracowaniem, które pytający określił jako „przykładowe”. 

Zawiera ono wizualizację zasad obowiązujących przy tworzeniu projektów graficznych oraz 

ich oczekiwane wygląd. Zawarte w pliku „Projekt szczegółowy, grafika na wystawie 

przykłady” materiały nie są docelowymi materiałami produkcyjnymi. 

 

 

Pytanie nr 39: 

 

Pytania dotyczące grafiki - Szczegółowe wytyczne – IV 3.  

Co Zamawiający  rozumie pod pojęciem „opracowanie” w kontekście przekazania przez 

Wykonawcę „opracowania” w wymaganym terminie po otrzymaniu materiałów od 

Zamawiającego? Czy chodzi o projekt graficzny, czy zakończone pliki wykonawcze, po 

kompletnej obróbce graficznej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 39: 

 

Zamawiający rozumie pod pojęciem “opracowanie” opracowanie i przekazanie w pierwszej 

kolejności projektów graficznych, a po ich akceptacji - docelowo - finalnych plików 

wykonawczych, po kompletnej obróbce graficznej.  

 

 

Pytanie nr 40: 

 

Grafika i Media – merytoryka - Czy Zamawiający posiada i udostępni szczegółowe 

opracowanie merytoryczne (w tym docelowe teksty wraz z tłumaczeniami, docelowy wybór 

materiałów archiwalnych, graficznych lub audiowizualnych)? Jeśli nie, to czy takie 

opracowanie powinien uwzględnić Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia? 
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Odpowiedź na pytanie nr 40: 

 

Zamawiający udostępni materiały merytoryczne, w tym docelowe teksty z tłumaczeniami z 

zastrzeżeniem zasad opisanych w szczegółowych wytycznych do realizacji i dostawy 

przedmiotu umowy stanowiących załącznik nr 1a do SIWZ. 

Należy również zaznaczyć że powyższe nie dotyczy materiałów do opracowania zawartości 

audioprzewodników (w szczególności ścieżek zwiedzania). Pozyskanie i odpowiednie 

opracowanie tych materiałów  leży po stronie Wykonawcy 

 

 

Pytanie nr 41: 

 

Na rysunku MJP-W-E-PD-01 zaznaczone są obszary lokalnie obniżone pod posadzkę 

drewnianą = 20 mm oraz pod inny materiał posadzki = 30 mm.  

W zakresie przedmiotu zamówienia wyszczególnione są jedynie posadzki drewniane. Jaki 

rodzaj posadzki ma być wykonany na pozostałych wskazanych miejscach?  

W czyim zakresie będzie wykonanie tych posadzek? Czy lokalne obniżenia pod 

wyszczególnione posadzki leży w zakresie przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 41: 

 

W pozostałych wskazanych na rysunku MJP-W-E-PD-01 miejscach, gdzie lokalne obniżenie 

wynosi 30 mm, zainstalowane będą tzw. przedsionki zgodnie z rysunkiem MJP-W-E-P-01 w 

których wierzchnia warstwa posadzki powinna być wykonana z blachy mosiężnej na płycie 

OSB co wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 

Wykonanie betonowej posadzki z lokalnymi obniżeniami jest poza zakresem przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 42: 

 

Czy do wykonania próbki materiału graficznego zgodnie z załącznikiem 1b do SIWZ, 

Zamawiający udostępni kroje pisma (fonty) jakich należy użyć w tej próbce? Czy na potrzeby 

przygotowania oferty Wykonawca ma zakupić odpowiednie fonty we własnym zakresie? Czy 

Wykonawca może użyć innych fontów, które posiada, do wykonania próbki materiału 

graficznego zgodnie z załącznikiem 1b do SIWZ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 42: 

 

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia krojów pisma (fontów) jakich należy użyć w tej 

próbce.  
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Wykonawca może użyć innych fontów do wykonania próbki materiału graficznego, w tym 

takich które posiada,  ale spowoduje to niższą ocenę przygotowanego materiału 

 

 

Pytanie nr 43: 

 

Zamawiający określił wymagania dotyczące próbki materiału graficznego, w sposób 

następujący: : „…. próbkę materiału graficznego należy złożyć w formie odpowiednio 

wyskalowanego do formatu A1 wydruku na papierze…”. Czy należy przeskalować 

(zmniejszyć) do formatu A1 całą grafikę oznaczoną symbolem GR.05.10 o podstawie ok 6,4 

m? Czy Zamawiający oczekuje wydruku fragmentu grafiki w formacie A1w skali 1:1? Czy 

próbkę materiału graficznego w wersji elektronicznej należy również przeskalować do 

formatu A1? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 43: 

 

Zamawiający oczekuje przedstawienia projektu graficznego całości grafiki w wymiarach 

zgodnych z projektem w wersji elektronicznej oraz wydruku całości grafiki przeskalowanej do 

formatu pozwalającego na wydruk w formacie A1 

 

 

Pytanie nr 44: 

 

Zgodnie z warunkami zamówienia dostarczenie i rozmieszczenie eksponatów na wystawie 

leży po stronie Wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o poniższe informacje: 

a) Wskazanie lokalizacji magazynowania eksponatów oraz sposobu ich 

przechowywania. Czy zabezpieczenie eksponatów na czas transportu leży po stronie 

Wykonawcy? 

b) Jaki jest stan eksponatów? Czy eksponaty wymagają zabiegów konserwatorskich 

przed ich montażem? Czy ewentualne zabiegi konserwatorskie leżą po stronie Wykonawcy? 

c) W jakim terminie Zamawiający udostępni eksponaty w celu ich transportu  

i montażu? Czy eksponaty mają być zamontowane przed odbiorem końcowym ekspozycji, a 

w szczególności gablot?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 44: 

 

Eksponaty zmagazynowane będą w tym samym budynku w którym będzie realizowana 

wystawa. 

Zabezpieczenie eksponatów na czas transportu pomiędzy magazynem a wystawą leży 

po stronie Wykonawcy. 
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Stan eksponatów pozwala na ich wystawianie. Zabiegi konserwatorskie w odniesieniu 

do eksponatów nie leżą po stronie Wykonawcy 

Zamawiający będzie udostępniał eksponaty do montażu sukcesywnie zgodnie z postępami 

realizacji wystawy. Montaż eksponatów musi nastąpić przed odbiorem końcowym całości 

ekspozycji ale po odbiorze gablot w których będą zamontowane. 

Planując terminy montażu obiektów Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić maksymalny 

możliwy czas ekspozycji poszczególnych eksponatów dla zwiedzających. 

 

 

Pytanie nr 45: 

 

Czy Zamawiający dopuszcza użycie prototypów bądź elementów prototypów  

w ekspozycji docelowej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 45: 

 

Tak, Zamawiający dopuszcza użycie prototypów bądź elementów prototypów  

w ekspozycji docelowej 

 

 

Pytanie nr 46: 

 

W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o konieczności zaakceptowania projektów 

wykonawczych przed wykonaniem poszczególnych części ekspozycji  

i aranżacji wnętrz. Czy Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje projekt wykonawczy 

zamienny dla całego zamówienia? Czy ewentualne projekty wykonawcze mają zostać 

opracowane na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 46: 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dokona uszczegółowienia istniejących projektów, 

m.in. poprzez: 

- opracowanie projektów grafiki; 

- weryfikację zgodności wymiarów w dokumentacji projektowej z faktycznymi wymiarami 

przestrzeni wystawy i ewentualne korekty wymiarów poszczególnych elementów do 

faktycznych wymiarów przestrzeni w której będzie realizowana wystawa. 

Projekty wykonawcze mają zostać opracowane na podstawie istniejącej dokumentacji 

projektowej. 
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Pytanie nr 47: 

 

Czy w przypadku bezpośredniego wykorzystania istniejących rysunków wykonawczych, które 

Wykonawca uzna za  właściwe, w świetle postawionych warunków zamówienia, nie zostaną 

zdaniem Zamawiającego, naruszone prawa autorskie? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 47: 

 

O ewentualnym bezpośrednim wykorzystaniu istniejących rysunków wykonawczych będzie 

decydował Zamawiający na wniosek Wykonawcy. Autor tych rysunków pozostanie więc 

niezmieniony i tym samym Zamawiający nie widzi pola do naruszeń praw autorskich. 

 

 

Pytanie nr 48: 

 

W ramach wykonania wystawy, a szczególności gablot wraz z wyposażeniem Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania kopii konserwatorskich oraz reprintów obiektów wskazanych 

w poniższej tabeli, z zastrzeżeniem, ze jeżeli w celu wykonania kopii będą konieczne 

oględziny lub digitalizacja obiektu oryginalnego to może ona odbyć się jedynie w siedzibie 

właściciela obiektu. Gdzie znajdują się siedziby właścicieli poszczególnych obiektów? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 48: 

 

Obiekty będą udostępniane w siedzibach publicznych instytucji wymienionych jako 

właściciele. Lokalizacja siedzib tych instytucji jest informacją powszechnie dostępną. 

W przypadku właścicieli opisanych jako: MJP, Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, własność 

prywatna, wł. Rodziny, publikacja w zbiorach MJP, Intytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce 

miejscem oględzin będzie biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Warszawie (ul. Dominikańska 

25) lub siedziba Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (ul. Oleandrów 5). 

W przypadku właścicieli innych niż Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz podmioty wymienione 

w poprzednim akapicie możliwe jest, że miejscem oględzin będzie również siedziba Muzeum 

Józefa Piłsudskiego (Sulejówek, ul. Oleandrów 5), o ile w dacie oględzin obiekty te będą 

znajdowały się w depozycie Muzeum Józefa Piłsudskiego. 

 

 

Pytanie nr 49: 

 

W stanowiskach ekspozycyjnych - G4.16.006, G5.23.009 występuje po 10 szt. gablot 

(określone na rysunku MJP-W-E-OC-01. W zestawieniu gablot (również w przedmiarze) 

wyszczególnione są gabloty ze stanowiska G4.16.006, natomiast pominięte są gabloty ze 
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stanowiska G5.23.009. Czy w stanowisku G5.23.009 mają występować gabloty? Czy 

wszystkie te gabloty mają spełniać wymagania dla gablot szczelnych? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 49: 

 

Na stanowisku G5.23.009 nie występują gabloty.  

Rysunek MJP-W-E-OC-01 dotyczy w tym przypadku techniki mocowania grafiki GR.23.10 

 

 

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany SIWZ.  


