
 

 
 
 
 

Warszawa, dnia 09.11.2018 r. 
 

 
 
ZP/MJP/DW/3/2018 
 
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 51: 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dn. 29.10.2018 r. zwracamy się z prośbą do 

Zamawiającego o ponowną analizę warunku określonego w pkt. 1.17.3 lit. b) ppkt i. SIWZ. 

Bazując na posiadanym doświadczeniu w realizacji licznych zamówień w branży 

wystawienniczej, w tym porównywalnych z zakresem i stopniem skomplikowania 

przedmiotowej inwestycji, Oferent zwraca uwagę, że tego typu zadania prowadzone były 

przez Kierowników Projektów z wykształceniem wyższym innym niż artystyczne lub 

techniczne. Kluczowe dla Zamawiającego powinno być posiadane doświadczenie, nie zaś 

charakter wykształcenia – zgodnie z treścią zadanego wcześniej pytania dołączamy się do 

twierdzenia, że osoba pełniąca funkcję Kierownika Projektu nie musi posiadać wyższego 

wykształcenia w tak zawężonych dziedzinach w sytuacji, gdy legitymuje się danym 

doświadczeniem. Kluczowe znaczenie ma fakt, że tego typu inwestycje nie były realizowane 

przez osoby z wykształceniem artystycznym lub technicznym. Podkreślamy, że brak zmiany 

niniejszego warunku w znaczny sposób ogranicza krąg potencjalnych oferentów oraz narusza 

zasadę równego traktowania wykonawców. 

W związku z powyższym prosimy o modyfikację wymagań, która de facto nie stanowi 

obniżenia warunku udziału, a uwzględnia obecne realia rynkowe dot. doświadczenia 

rzeczywiście nabywanego przez wykonawców: 

„jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu, posiadającą wykształcenie 

wyższe oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w charakterze kierownika 
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projektu, potwierdzone pełnieniem funkcji kierownika projektu w co najmniej jednym 

projekcie, który dotyczył wykonania muzealnej wystawy 

stałej, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł netto; 

 

Odpowiedź na pytanie nr 51: 
 

Zamawiający podtrzymuje wymagania w zakresie i brzmieniu zgodnym z treścią SIWZ 

 

 

Pytanie nr 52: 

 

W nawiązaniu do punktu 1.31.3 b) w SIWZ dotyczącym wymaganych uprawnień chcielibyśmy 

zapytać o stan obiektu na czas rozpoczęcia prac montażowych. Czy będzie to obiekt oddany 

do użytkowania? Czy też prawnie będzie funkcjonował jako plac budowy? Jest to istotne 

głównie ze względu na niezbędne uprawnienia osób odpowiedzialnych za prace 

wykonawcze. Czy wymagany będzie kierownik budowy wpisany do właściwej izby? Czy też 

wystarczy kierownik robót z uprawnieniami do kierowania zespołem pracowników 

z odpowiednimi szkoleniami BHP? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 52: 

 

Zamawiający zakłada, że na datę udostępnienia przestrzeni wystawy budynek muzeum 

będzie posiadał pozwolenie na użytkowanie.  

Osoby kierujące odpowiednimi zakresami i rodzajami prac winny posiadać niezbędne 

uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Pytanie nr 53: 

 
Czy wymagane instrukcje obsługi w języku polskim mogą mieć formę skróconej instrukcji 

obsługi wystarczającej do prawidłowej eksploatacji urządzenia na wystawie, czy Zamawiający 

oczekuje tłumaczenia pełnej instrukcji obsługi producenta? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 53: 

 

Zamawiający wymaga dostarczenia pełnych, kompletnych instrukcji w języku polskim. 

 

 

Pytanie nr 54: 

 

Zamawiający w przypadku usterki wymaga  48h na obejście w przypadku stanowiska 

krytycznego i 96h dla pozostałych. Co jeśli muzeum będzie np. zamknięte z powodu świąt w 
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kolejnym dniu po wystąpieniu usterki? Serwis ma być świadczony 24h/7 i w święta. Czy to 

oznacza, że muzeum jest udostępnianie gwarantowi 24h/7 również w święta i dni ustawowo 

wolne od pracy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 54: 

 

Zasadniczo Muzeum będzie udostępniane Wykonawcy również w dni ustawowo wolne 

od pracy oraz święta w celu prowadzenia usług gwarancyjnych i serwisowych. O wyjątkach 

od tej zasady Wykonawca będzie informowany z wyprzedzeniem nie mniejszym jak 5 dni 

kalendarzowych. 

 

 

Pytanie nr 55: 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia wszelkich 

materiałów eksploatacyjnych (w tym m.in. lamp do projektorów, filtrów, itp.) w ramach 

niniejszej umowy, nieodpłatnie. Koszty takich materiałów wygenerują bardzo wysokie koszty 

serwisowe, mające znaczny udział w wartości przygotowywanej oferty. Proponujemy 

usunięcie takiego wymogu i objęcie kosztów materiałów eksploatacyjnych podlegających 

normalnemu zużyciu odrębną umową, poza niniejszym przetargiem. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 55: 

 

Zamawiający nie wymaga jakichkolwiek nieodpłatnych swiadczeń ze strony Wykonawcy.  

Zamawiający wymaga, aby wszelkie materiały eksploatacyjne w okresie gwarancji były 

dostarczone w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

 

Pytanie nr 56: 

 

Czy zamawiający ma świadomość że projektory przewidziane do projekcji centralnej przy 

założeniu pracy 12h/7d będą wymagały pełnego serwisu przed upływem gwarancji? Koszty 

materiałów serwisowych wygenerują bardzo wysokie koszty, mające znaczny udział 

w wartości przygotowywanej oferty. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 56: 

 

Tak, Zamawiający jest świadom opisanej w pytaniu okoliczności i będzie wymagał wykonania 

stosownych usług serwisowych. 
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Pytanie nr 57: 

 

Czy zamawiający ma świadomość że przedstawione reżimy czasowe dotyczące świadczenia 

serwisu - 24h/7d, oraz czasy na obejście i usunięcie usterki przedstawione zostały w sposób 

bardzo rygorystyczny, a co za tym idzie koszty świadczenia usługi utrzymaniowo-

serwisowej  będą miały znaczny udział w wartości przygotowanej oferty? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 57: 

 

Tak, Zamawiający jest świadom opisanych w pytaniu okoliczności 

 

 

Pytanie nr 58: 

 

Pytanie dotyczące Umowy - Czy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności 

przeprojektowania fragmentów istniejących Projektów Wykonawczych, Zamawiający 

dopuszcza taką możliwość i zapewnia stosowne prawa autorskie, pozwalające na 

wykorzystanie części istniejących opracowań w formie niezmienionej, a części 

zmodyfikowanych i wydanie ich jako nowego dokumentu? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 58: 

 

Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisane okoliczności z zastrzeżeniem, że akceptacja 

zaproponowanych rozwiązań i tym samym skierowanie ich do realizacji jest po stronie 

Zamawiającego 

 

 

Pytanie nr 59: 

 

Pytanie dotyczące Umowy - Czy w ramach projektów wykonawczych, wymaganych od 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań, które do poprawnego 

działania (zachowując wymaganą funkcjonalność i spójność z innymi elementami projektu) 

nie wymagają części komponentów zawartych w projektach załączonych do SIWZ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 59: 

 

Tak, Zamawiający dopuszcza takie sytuacje, ale każdorazowo będą one wymagały zgody 

Zamawiającego. 
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Pytanie nr 60: 

 

Pytanie dotyczące Umowy - Zamawiający wymaga stworzenia nowych projektów 

wykonawczych dla poszczególnych branż. Jednocześnie Zamawiający załączył przedmiar, 

jako część dokumentacji przetargowej. Czy podczas odbioru robót, Zamawiający będzie 

posługiwał się załączonym przedmiarem, czy listą sprzętu i usług wynikającą z nowych 

projektów wykonawczych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 60: 

 

Zamawiający nie wymaga stworzenia nowych projektów wykonawczych, lecz 

uszczegółowienia dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 

W przypadku kiedy zaakceptowane zostaną rozwiązania optymalizujące np. ilość i rodzaj 

sprzętu Zamawiający przy odbiorach będzie posługiwał się zaakceptowanymi projektami 

sporządzonymi przez Wykonawcę,  z zastrzeżeniem że odpowiedzialność za ewentualne 

błędy projektowe i niezgodność finalnego efektu z oczekiwaniami opisanymi w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ spoczywa na Wykonawcy 

 

 

Pytanie nr 61: 

 

Załącznik 1a do SIWZ – dotyczy pkt IV 3. – 4. oraz VI 3. – 6. - Czy Zamawiający ma 

świadomość, że terminy przekazywania kolejnych materiałów, zarówno przez 

Zamawiającego, jak i ich opracowań przez Wykonawcę będą nakładać się na uwagi i 

poprawki do poprzednich pakietów? Jeśli tak, to czy przekazywanie poprawionych pakietów 

wlicza się do limitu jednocześnie przekazywanych pakietów? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 61: 

 

Tak, Zamawiający jest świadom wskazanej wyżej okoliczności. Proponowane czasy dla 

każdego z pakietów są liczone oddzielnie. 

 

 

Pytanie nr 62: 

 

Załącznik 1a do SIWZ – dotyczy pkt IV 3. – 4. oraz VI 3. – 6. - Czy Zamawiający dopuszcza 

przesunięcie przekazywania kolejnych pakietów, przed skończeniem poprawek do bieżących 

pakietów? 
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Odpowiedź na pytanie nr 62: 

 

Tak. Okoliczność taka wskazana jest chociażby w pkt. IV.4.c szczegółowych wytycznych do 

realizacji i dostawy przedmiotu umowy stanowiących załącznik nr 1a do SIWZ 

 

 

Pytanie nr 63: 

 

Załącznik 1a do SIWZ – dotyczy pkt IV 3. – 4. oraz VI 3. – 6. - Czy Zamawiający zakłada 

jednokrotne złożenie uwag do danego pakietu i weryfikację ich uwzględnienia, czy dopuszcza 

składnie nowych uwag w kolejnej turze procesu akceptacji? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 63: 

 

Zamawiający dopuszcza składanie nowych uwag na każdym z etapów procesu akceptacji 

 

Pytanie nr 64: 

 

Załącznik 1a do SIWZ – dotyczy pkt IV 3. – 4. oraz VI 3. – 6. - Czy pod pojęciem przekazania 

„materiałów merytorycznych” Zamawiający rozumie przekazanie wszelkich materiałów 

archiwalnych (obrazów, filmów, nagań dźwiękowych, dokumentów) oraz tekstów wraz z 

tłumaczeniami? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 64: 

 

Pod pojęciem przekazania materiałów merytorycznych Zamawiający rozumie przekazanie 

materiałów archiwalnych (obrazów, filmów, nagań dźwiękowych, dokumentów) oraz 

tekstów wraz z tłumaczeniami umożliwiających w jego ocenie pracę nad odpowiednio 

projektem graficznym lub zawartością stanowiska multimedialnego. 

Zamawiający nie dysponuje i nie będzie dysponował wszelkimi dostępnymi materiałami 

dotyczącymi danego tematu. 

 

 

Pytanie nr 65: 

 

Załącznik 1a do SIWZ – dotyczy pkt VI 3d. - Zamawiający określa: „jako przekazanie 

propozycji materiałów rozumiane jest przekazanie materiałów wglądowych”. W jaki sposób 

Wykonawca ma ocenić jakość materiałów i ich przydatność do produkcji, na podstawie 

jakości wglądowej? 
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Odpowiedź na pytanie nr 65: 

 

Zamawiający przekazując materiały wglądowe będzie informował o jakości materiałów 

docelowych lub przekazywał fragment materiału docelowego lub poinformuje o akceptacji 

jakości materiału wynikającej z jakości docelowego materiału.  

 

 

Pytanie nr 66: 

 

Załącznik 1a do SIWZ – dotyczy pkt VI 3d. - W jakim terminie Zamawiający dostarczy 

materiały w jakości produkcyjnej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 66: 

 

Zamawiajacy będzie dostarczał materiały w jakości produkcyjnej po dokonaniu finalnego 

wyboru materiałów archiwalnych uwzględniając czas niezbędny na pozyskanie materiału 

od jego dysponeta. Jako pozyskanie materiału rozumiane jest zarówno fizyczne pozyskanie 

materiału jak i pozyskanie stosownych praw do niego. 

  

 

Pytanie nr 67: 

 

Załącznik 1a do SIWZ – dotyczy pkt VI 3d. - Jaki tryb postępowania przyjmie Zamawiający w 

przypadku gdy materiał w swej najlepszej jakości produkcyjnej  nie będzie odpowiadał 

parametrom sprzętu i wielkości prezentacji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 67: 

 

Zamawiający zaakceptuje osiągnięty efekt lub zamieni materiał na inny z zastrzeżeniem 

szczegółowych rozwiązań zawartych w szczegółowych wytycznych do realizacji i dostawy 

przedmiotu umowy stanowiących załącznik nr 1a do SIWZ np. pkt. VI.8 

 

Pytanie nr 68: 

 

Czy Zamawiający zakłada możliwość zwiedzania wystawy bez audioprzewodnika? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 68: 

 

Tak, zakładane jest że nie wszyscy zwiedzający będą korzystali z audioprzewodników. 
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Pytanie nr 69: 

 

Dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.10.2018, do pytania nr 4.  

Zamawiający wyjaśnia: ”Zgodnie z wymogami określonymi dla całej wystawy Zamawiający 

oczekuje podpisów w języku polskim i angielskim” 

a) Czy Zamawiający miał na myśli podpisy do animacji załączanej do oferty, czy do 

docelowych animacji?  

b) Czy pisząc „dla całej wystawy” Zamawiający miał na myśli bezwzględnie wszystkie 

prezentacje na wystawie, czy te prezentacje na wystawie, których projekt wymaga 

stworzenia napisów w obu językach. Dla części animacji projekt przewiduje lektora 

angielskiego a nie podpisy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 69: 

 

Zamawiający miał na myśli docelowe animacje, aczkolwiek brak jest zakazu umieszczenia 

takich podpisów również na próbce animacji 

Zamawiający pisząc „dla całej wystawy” miał na myśli, że wystawa co do zasady jest 

dwujęzyczna (dodatkowe języki występują w audioprzewodnikach). Wskazówki co do tego 

czy tekst jet przekazywany w postaci napisów czy lektora, czy też w audioprzewodniku 

zawarte są w opisach poszczególnych stanowisk 

 

 

Pytanie nr 70: 

 

Dotyczy: Media – Projekt Wykonawczy - Czy w ramach prezentacji multimedialnych 

Zamawiający będzie wymagał więcej niż jednego głosu lektora w danym języku? Chodzi o 

docelowe nagrania a nie próbki.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 70: 

 

Tak, Zamawiający może wymagać więcej niż jednego głosu lektora w danym języku. 

 

 

Pytanie nr 71: 

 

Dotyczy: Media – Projekt Wykonawczy - Czy w prezentacjach bazujących na filmowych 

materiałach archiwalnych, Zamawiający oczekuje stworzenia ścieżki dźwiękowej innej niż 

lektor (np. muzyka, efekty)? 
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Odpowiedź na pytanie nr 71: 

 

Tak, Zamawiający oczekuje również stworzenia ścieżki dźwiękowej innej niż lektor 

np. w przypadkach opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 23 

 

 

Pytanie nr 72: 

 

Dotyczy: Media – Projekt Wykonawczy - Czy w prezentacjach: MP.01.001, MP.04.001, 

MP.09.001, MP.21.001, MP. GO.001, MP.S1.001, MP.S2.001, MP.S3.001  Zamawiający 

wymaga aby z poszczególnych głośników w dobiegała różna treść w tym samy czasie?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 72: 

 

Zgodnie z projektem instalacji audiowizualnych w scenach MP.04.001, MP.09.001 i 

MP.21.001 wymagane jest nagłośnienie wielokanałowe.  

Dźwięk prezentowany jest przez Sorround Sound System, który daje efekt trójwymiarowy w 

tych  immersyjnych przestrzeniach. Opis narratora będzie zawarty w ścieżce audio. 

Planowana audioprezentacja przewidziana jest jako jednokanałowa 

w przestrzeniach MP.01.001, MP. GO.001, MP.S1.001, MP.S2.001, MP.S3.001. 

 

 

Pytanie nr 73: 

 

MP.05.001. Czy Zamawiający wymaga nagrania ścieżki audio (jeśli tak, to jakiego typu), skoro 

w stanowisku nie ma głośnika? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 73: 

 

Zamawiający nie wymaga na tym stanowisku przygotowania scieżki audio 

 

 

Pytanie nr 74: 

 

MP.CS.001. - Zamawiający wymaga w ramach produkcji mediów: „ustawienie łączenia 

krawędzi (edgeblending)”. Czy Zamawiający może wyjaśnić jakich konkretnie działań 

w zakresie edgeblending oczekuje w ramach produkcji mediów? Czy jednak Zamawiający 

oczekuje wykonania tego zadania w ramach instalacji AV? 

 

 

 



10 
 

Odpowiedź na pytanie nr 74: 

 

Edgeblending oczekiwany jest w ramach instalacji AV 

 

 

Pytanie nr 75: 

 

MP.CS.001. - Zamawiający wymaga: „Łączenia krawędzi (edge-blending) projekcji musi być 

dostosowane do warunków budynku, aby uzyskać jednolitą jakość obrazu i rozdzielczość”. 

Czy Zamawiający ma świadomość iż na łączeniu obrazów o dwóch różnych wielkościach 

piksela obraz nie będzie miał „jednolitej jakości” i czy Zamawiający akceptuje efekty wizualne 

w tym zakresie, niezależne od Wykonawcy i wynikające z różnej rozdzielczości? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 75: 

 

Tak, Zamawiający ma świadomość iż na łączeniu obrazów o dwóch różnych wielkościach 

piksela obraz nie będzie miał w pełni „jednolitej jakości”, ale Zamawiający oczekuje, że 

Wykonawca dołoży należytej staranności zarówno w zakresie instalacji i konfiguracji sprzętu 

jak również przygotowania zawartości multimedialnej  aby osiągnąć jak najlepszy końcowy 

efekt wizualny. Zamawiający oczekuje również, że przygotowany materiał będzie 

uwzględniał niejednolite oświetlenie poszczególnych części ekranu wynikające z rozwiązań 

scenograficznych dla całej wystawy. 

 

 

Pytanie nr 76: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ Pkt VI 10 - W jaki sposób ma zostać dobrany materiał testowy, 

bez znajomości „materiału merytorycznego”?  Czy Zamawiający przed przystąpieniem do 

testów będzie posiadał i udostępni przykładowe materiały źródłowe , w stosunku do których 

jakość docelowych materiałów nie będzie gorsza? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 76: 

 

Zamawiający, po zgłoszeniu gotowości do testów przez  Wykonawcę określi wstępne 

parametry materiałów docelowych umożliwiając tym samym Wykonawcy pozyskanie i 

wyświetlenie materiałów o porównywalnej jakości lub udostępni przykładowe materiały 

źródłowe 
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Pytanie nr 77: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ Pkt VI 10 -  „…testy materiału testowego na docelowej 

powierzchni obejmującej nie mniej niż jedną ze ścian Przestrzeni Centralnej”. Czy 

Zamawiający miał na myśli całą ścianę o pełnych wymiarach wynikających z projektu, czy o 

wymiarach wynikających z wymaganego prototypu scenograficznego? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 77: 

 

Zamawiający miał na myśli całą ścianę o pełnych wymiarach wynikających z projektu. 

 

 

Pytanie nr 78: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ Pkt VI 12. Czy zwiększając ilość przekazywanych materiałów, 

Zamawiający zmieni proporcjonalnie czas na realizację, przewidziany w Wytycznych ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 78: 

 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy może zmienić ten czas z zastrzeżeniem pozostawienia 

bez zmian terminu realizacji całości przedmiotu umowy. 

 

 

Pytanie nr 79: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ Pkt VI 15 - Czy Zamawiający przewiduje zmianę tekstów tylko 

w języku angielskim, bez jednoczesnej zmiany w pozostałych językach w audioprzewodniku? 

Z zapisów nie wynika czy chodzi tylko o korektę techniczną/językową, czy również o zmianę 

merytoryczną.  

Na jakim etapie produkcji Zamawiający przewiduje ewentualną zmianę? Czy zmiana ta może 

nastąpić po: 

a) Zatwierdzeniu tekstów na poziomie merytorycznym 

b) Wprowadzeniu tekstów do animacji 

c) Po nagraniach lektorskich (w przypadku wymogu zamiany również w 

audioprzewodniku)? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 79: 

 

Zamawiający miał na myśli przeniesienie tekstów angielskich z podpisów w materiale 

audiowizualnym do zawartości audio audioprzewodnika. Zmiana ta będzie wynikała z 

niewystarczającej czytelności tekstów w języku angielskim na stanowisku multimedialnym. 
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Zmiana ta będzie dokonywana na etapie tworzenia zawartości multimedialnej stanowiska po 

wprowadzeniu tekstów materiału. Zamawiający nie wie jak będzie wyglądał docelowy 

harmonogram zaproponowany przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie tworzenia 

zawartości stanowisk multimedialnych na wystawie i tworzenia zawartości 

audioprzewodnika, w związku z czym nie jest w stanie określić czy przeniesienie tekstów z 

części video stanowiska do części audio audioprzewodnika nastąpi przed czy po nagraniach 

lektorskich do audioprzewodnika. 

 

 

Pytanie nr 80: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ Pkt VI 15 - Czy w przypadku zmiany tekstów w animacji można 

przyjąć, iż zmiana teksu nie będzie powodowała konieczności zmiany pozostałych 

elementów  animacji (np. zmiany długości ujęć, dokładania nowych elementów, zmiany 

kompozycji) ?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 80: 

 

Zmiana nie będzie wymagała zmian pozostałych elementów animacji poza ewentualną 

zmianą położenia i wielkości polskich podpisów. 

 

 

Pytanie nr 81: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ Pkt VI 15 - Prosimy o podanie minimalnej ilości dni przed 

wymaganym terminem ukończenia przedmiotu umowy, jako termin graniczny 

wprowadzenia zmian przez Zamawiającego.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 81: 

 

Zamawiający nie wie jak będzie wyglądał docelowy harmonogram zaproponowany przez 

Wykonawcę, w szczególności w zakresie tworzenia zawartości stanowisk multimedialnych na 

wystawie a tym samym nie wie w jakim terminie będzie mu przedstawiona zwartość 

multimedialna poszczególnych stanowisk i będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnym 

przeniesieniu napisów w języku angielskim. 

 

 

Pytanie nr 82: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ Pkt VI 15 - Czy można przyjąć iż wprowadzenie zmian 

wykonane będzie po bieżących zadaniach Wykonawcy w zakresie mediów, a ostateczny 
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termin wykonania zmian zostanie ustalony w oparciu o skalę zmian i możliwości produkcyjne 

Wykonawcy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 82: 

 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, o ile nie spowoduje one zmiany terminu realizacji 

całości przedmiotu umowy. 

 

 

Pytanie nr 83: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ Pkt VI 21.2. Scena 03: Zamawiający wymaga „prezentacja 

musi uwzględniać wyświetlanie na powierzchni betonowej ściany z fakturą”. Zwracamy 

uwagę, że projekcja na ścianę betonową z fakturą, niezależnie od treści, zawsze będzie 

wyglądała gorzej (kontrast, jasność, oddawanie barw, precyzja kształtów, ostrość krawędzi), 

niż na dedykowaną powierzchnię projekcyjną. Dodatkowo Zamawiający wymaga 

umieszczenia w prezentacji cytatów, które zawierają dużą ilość znaków. Gorsza jakość 

projekcji, będzie szczególnie widoczna na tego typu elementach oraz wszelkich innych 

precyzyjnych kształtach.   

b) Prosimy o wyjaśnienie jakiego typu parametry lub założenia estetyczne 

Zamawiający miał na myśli, wymagając ich „uwzględnienia”.  

c) Czy Zamawiający ma świadomość efektu końcowego, możliwego do uzyskania 

na betonowej powierzchni? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 83: 

 

Zamawiający oczekuje że Wykonawca w ramach przygotowania materiału: 

- dokona jego korekty graficznej w sposób zwiększający jego czytelność  

- dobierze we współpracy z Zamawiającym wielkość i kolorystykę napisów oraz znaków 

graficznych 

przy zachowaniu spójności wizualnej z całością danej sceny. 

Zamawiający jest świadomy efektów projekcji na ścianach betonowych.  

 

 

Pytanie nr 84: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ Pkt 21.16 - Zamawiający informuje: „opis w projekcie stanowi 

referencję określającą parametry techniczne i zakres wymagań przy produkcji materiałów.” 

Prosimy o informację jakie zatem informacje z projektu są wiążące dla Wykonawcy 

w zakresie wykonania prezentacji, skoro dalej Zamawiający informuje: „…docelowy opis 

zawartości zostanie przekazane Wykonawcy na etapie produkcji materiału, przy produkcji 
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materiałów będą stosowane techniki takie jak animacja, video (w tym inscenizowane 

fragmenty filmowe, filmowe materiały archiwalne), pokaz slajdów (fotografia)”. 

Storyboard i wizualizacje zawarte w projekcie świadczą o graficznym i animacyjnym 

charakterze prezentacji. W wyżej cytowanych wytycznych Zamawiający informuje, 

że docelowe wytyczne będą przekazane dopiero na etapie produkcji materiału, nie 

wykluczając np. inscenizowanych fragmentów filmowych oraz pokazu slajdów. Między tymi 

formami artystycznymi jest ogromna różnica w kosztach, co uniemożliwia jednoznaczną 

wycenę tej prezentacji.  

Prosimy o potwierdzenie, że charakter prezentacji opisany w projekcie jest obowiązujący 

i Wykonawca ma prawo we własnym zakresie dobrać środki artystyczne pozwalające 

na osiągnięcie zakładanego efektu lub jednoznaczne wskazanie ile minut, konkretnych form 

wyrazu (animacja, film archiwalny, nowy film inscenizowany, pokaz slajdów, inne?) należy 

przewidzieć do wyceny przedmiotu umowy.  

Zamawiający informuje: „Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania niezależnych 

materiałów o czasie do 3 min. każdy na każdą ze ścian”.  Jednocześnie załączony projekt 

wskazuje jednoznacznie na prezentację, stanowiącą spójną całość na wszystkich ścianach. 

Czy zatem Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w projekcie mediów, 

czy w wytycznych? 

Jeśli Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w wytycznych (zał. 1a do SIWZ), 

to prosimy o przedstawienie storyboardów ilustrujących założenia graficzne/kompozycyjne 

dla tego wariantu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 84: 

 

W zakresie zawartości prezentacji MP.CS.001 wiążące są opisy zawarte na stronach 106 i 107 

dokumentu o nazwie „Media – projekt wykonawczy” stanowiącego część dokumentacji 

projektowej będącej załącznikiem nr 1 do SIWZ 

Jak określono powyżej nie jest wiążący storyboard i wizualizacje zawarte w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w odniesieniu do zawartości stanowiska 

MP.CSS.001 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w w szczegółowych wytycznych do realizacji i 

dostawy przedmiotu umowy stanowiących załącznik nr 1a do SIWZ. Stworzenie scenariuszy, 

w tym również storyboardów dla stanowiska MP.CS.001 będzie leżało po stronie 

Wykonawcy. 

 

  

 

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany SIWZ.  


