
 

 
 
 
 

Warszawa, dnia 14.11.2018 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 85: 

 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie systemy wystawy (m.in. sterowania, ochrony) były 

kompatybilne z systemami budynku. Jakie systemy budynku będą zainstalowane?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 85: 

 

Systemy budynkowe opisane zostały w Tomie I dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 

do SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 86: 

 

Pytanie dotyczące BMS-u dla wystawy w Muzeum: Jakiego producenta jest przewidziany 

system automatyki i BMS na obiekcie? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 86: 

 

Dla całego obiektu wykorzytywany jest system Siemens Desigo CC™ 
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Pytanie nr 87: 

 

Pytanie dotyczące BMS-u dla wystawy w Muzeum: Czy Wykonawca ma stworzyć sieć IP, czy 

będzie możliwość wpięcia do istniejącej sieci? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 87: 

 

Jeśli na etapie projektów wykonawczych zaistnieje taka potrzeba to Wykonawca będzie 

zobowiązany do stworzenia takiej sieci i wpięcia do sieci istniejącej w budynku. 

 

 

Pytanie nr 88: 

 

Pytanie odnośnie systemu SSWiN-system alarmowy: Rozbudowa istniejącego Systemu 

SSWiN o dodatkowe elementy systemu wymaga ingerencji w ogólnobudynkowy system KD-

kto wykona podłączenie, jeśli Wykonawca-kto wówczas przejmie gwarancję za system 

SSWiN ogólnobudynkowy i system dobudowany na wystawie stałej. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 88: 

 

Rozbudowa istniejącej instalacji SSWiN przedstawionej w Tomie I nie jest objęta 

przedmiotowym zamówieniem. 

Połączenie pomiędzy systemem SSWiN i systemem ochrony zbiorów (SOZ), który wchodzi w 

zakres zamówienia, zostały opisane w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1do SIWZ. 

Na etapie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ustali z Wykonawcą nazewnictwo oraz 

jakie sygnały będą przesyłane pomiędzy systemem SSWiN i systemem ochrony zbiorów 

(SOZ), a także jaki będą one miały charakter (alarm, alarm techniczny, awaria itp.) 

System ogólnobudynkowy nie będzie objęty gwarancją Wykonawcy. 

System ochrony zbiorów (SOZ) będzie objęty gwarancją Wykonawcy. 

 

 

Pytanie nr 89: 

 

Pytanie odnośnie systemu SSWiN-system alarmowy: Prosimy o podanie dokładnych danych 

systemu wykonywanego obecnie na budynku: producent, typ, konfiguracja, możliwości 

dostawienia dodatkowych elementów systemu. 
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Odpowiedź na pytanie nr 89: 

 

W budynku realizowany jest system firmy BOSCH oparty o centralę MAP 5000. 

 

 

Pytanie nr 90: 

 

Pytanie dotyczące  instalacji AV - MP.CS.001: W zestawieniu urządzeń (opis instalacji AV) jest 

przewidziany procesor audio, podczas gdy nie ma w tym stanowisku głośników. Czy 

Zamawiający wymaga dostarczenia procesora audio i w jakim celu? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 90: 

 

Zamawiający wymaga dostarczenia procesora audio na potrzeby przenośnego nagłośnienia 

w Przestrzeni Centralnej opisanego w projekcie instalacji audiowizualnych. 

 

 

Pytanie nr 91: 

 

Pytanie dotyczące  instalacji AV - AV.12.01-I: Zamawiający jedynie w przypadku tego playera 

wymaga sterowania podczas stanu wyłączenia. Czy Zamawiający może wyjaśnić z jakiego 

powodu to stanowisko objęte jest takim szczególnym wymaganiem i czemu ono ma służyć? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 91: 

 

Sterowanie podczas stanu wyłączenia ma umożliwić zdalne uruchomienie playera. 

Jednocześnie należy podkreślić, że wymagania zawarte w opisie rozwiązań i w specyfikacjach 

urządzeń należy rozpatrywać łącznie. 

 

 

Pytanie nr 92: 

 

Pytanie dotyczące  instalacji AV - AV.12.01-I: Zamawiający  wymaga: „player musi posiadać 

możliwość integracji sieciowej z systemem zarządzania ekspozycją”.  W przypadku innych 

playerów taki zapis nie widnieje. Czy zatem to stanowisko ma posiadać możliwość integracji 

jedynie z systemem zarządzania ekspozycją i wyłączone jest z systemu zarządzania treścią i 

prezentacjami? 
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Odpowiedź na pytanie nr 92: 

 

Brak takiego zapisu przy innych playerach nie oznacza, że nie wymaga się integracji 

z systemem zarządzania ekspozycją. Wymagania zawarte w opisie rozwiązań 

i w specyfikacjach urządzeń należy rozpatrywać łącznie. Stanowisko to nie jest wyłączone 

z modułów zarządzania treścią i prezentacjami. 

 

 

Pytanie nr 93: 

 

Pytanie dotyczące  instalacji AV - SR.12 i 13: Prosimy o wyjaśnienie czym różnią się te 

pozycje, tzn. jaka jest różnica między zapisami: „Programowanie systemu zintegrowanego 

sterowania ekspozycją”, a „Programowanie systemu zarządzania ekspozycją”? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 93: 

 

"Programowanie systemu zintegrowanego sterowania ekspozycją" dotyczy zakresu 

związanego ze sterowaniem urządzeniami, natomiast "Programowanie systemu zarządzania 

ekspozycją" dotyczy zakresu związanego z odtwarzanymi/wyświetlanymi na ekspozycji 

treściami. Pozycje te są ze sobą powiązane i łącznie dotyczą programowania całego 

zintegrowanego systemu zarządzania multimediami i oświetleniem. 

 

 

Pytanie nr 94: 

 

Pytanie dotyczące  instalacji AV - MP.CS.001: Czy Zamawiający ma świadomość i akceptuje 

fakt, że w stanowisku MP.CS.001 z dolnego rzędu projektorów w narożnikach, obraz będzie 

się odkładał na sąsiednich ścianach i posadzce? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 94: 

 

Tak, Zamawiający ma tego świadomość. Należy jednak ten efekt ograniczać poprzez fizyczne 

przysłony na obiektywach zgodnie z rysunkami, które znajdują się w projekcie instalacji 

audiowizualnych wchodzącym w skład dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1do SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 95: 

 

Pytanie dotyczące  instalacji AV: Proszę o wskazanie, które stanowiska należą do stanowisk 

krytycznych w świetle postawionych wymagań serwisowych. 
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Odpowiedź na pytanie nr 95: 

 

Do stanowisk krytycznych w świetle postawionych wymagań serwisowych należą stanowiska 

MP.01.001, MP.03.001, MP.06.001, MP.07.001, MP.09.001, MP.13.001, MP.16.001, MP.17.001, 

MP.20.001, MP.21.001, MP.22.001, MP.24.001, MP.G0.01, MP.S1.001, MP.S2.001, MP.S3.001, 

MP.CS.001 

 

 

Pytanie nr 96: 

 

Pytanie dotyczące oświetlenia: Czy tam, gdzie są wymienione „paski LED” Inwestor 

dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych o parametrach identycznych lub lepszych 

niż „paski LED”, ale w których źródło jest obudowane sztywną obudową? Tzn. czy wymagana 

jest wysoka elastyczność tych opraw? Szczególnie pytanie to dotyczy pasków sterowanych 

DMX. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 96: 

 

Zgodnie z dokumentacja projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SiWZ „paski LED” wklejone 

są na sztywne podłoże w postaci profilu aluminiowego oraz zamknięte przesłoną o podanych 

parametrach przepuszczalności światła. 

 

 

Pytanie nr 97: 

 

Załącznik 1a do SIWZ – dotyczy pkt VI 4d: Co zamawiający rozumie pod pojęciem 90% 

materiałów. W jaki sposób będzie określona ta wartość w przypadku pakietu obejmującego 

zdjęcia i teksty?  Czy waga elementów kluczowych (np. zdjęć na których oparta będzie cała 

kompozycja) będzie taka sama, jak małych elementów stanowiących uzupełnienie głównej 

kompozycji? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 97: 

 

W załączniku nr 1a do SIWZ brak jest punktu VI 4d. 

 

 

Pytanie nr 98: 

 

Załącznik 1a do SIWZ – dotyczy pkt VI 4d: Jaką procedurę przyjmie Zamawiający, kiedy 

brakujące 10% materiałów będzie kluczowe dla stworzenia kompozycji? Czy w takich 
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przypadkach można przyjąć, iż wykonanie danego pakietu może się rozpocząć po 

dostarczeniu kluczowych elementów? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 98: 

 

W załączniku nr 1a do SIWZ brak jest punktu VI 4d. 

 

 

Pytanie nr 99: 

 

Załącznik 1a do SIWZ – dotyczy pkt VI 4d: W jakim terminie, w stosunku do pozostałych 

wymagań dotyczących współpracy w tym zakresie, Zamawiający dostarczy brakujące 10% 

materiałów? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 99: 

 

W załączniku nr 1a do SIWZ brak jest punktu VI 4d. 

 

 

Pytanie nr 100: 

 

Dotyczy: Media -  Projekt Wykonawczy - MP.CS.001: Zamawiający wymaga: „Podczas 

projekcji światło jest wygaszone dla odpowiedniego efektu wizualnego, a w przerwach może 

być rozjaśnione i stać się przezroczyste.” Prosimy o uszczegółowienie wymagania lub 

wyjaśnienie na czym ma polegać efekt „przezroczystości światła”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 100: 

 

W opisie użyto sformułowania które może być błędnie odczytywane. Określenie odnosi się 

do efektu przeźroczystości materiału z którego wykonany jest ekran w Przestrzeni Centralnej 

w czasie kiedy brak jest projekcji i włączonego jest rozjaśnione oświetlenie w przestrzeni 

centralnej. Bez projekcji materiał jest w prześwitujący, a dodatkowe oświetlenie wzmaga ten 

efekt. 

Efekt przeźroczystości będzie wykorzystywany przy organizacji specjalnych wydarzeń 

w Przestrzeni Centralnej. 

W trakcie normalnego użytkowania wystawy stałej  oświetlenie w Przestrzeni Centralnej 

ma być przygaszone dla osiągniecia odpowiedniego efektu wizualnego i czytelności projekcji.  
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Pytanie nr 101: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ: Pkt VI 9. - Zamawiający wymaga wykonania testów projekcji  

„przed dostarczeniem materiału merytorycznego”.  

Czy Zamawiający miał na myśli pierwsze dostarczenie materiałów merytorycznych wg trybu 

opisanego w pkt VI 3? 

Jeśli tak, to kiedy Zamawiający udostępni docelową powierzchnię projekcyjną? Prosimy o 

podanie minimalnej ilości dni przed wymaganym terminem ukończenia przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 101: 

 

Tak, Zamawiający miał na myśli pierwsze dostarczenie materiałów merytorycznych wg trybu 

opisanego w pkt VI 3. 

Przestrzeń do projekcji stanowi część  przestrzeni wystawy stałej i zostanie udostępniona 

w trybie i czasie opisanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 102: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ: Pkt VI 9. - Czy Zamawiający dostarczy materiał testowy, po 

„wspólnym ustaleniu”? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 102: 

 

Zamawiający oczekuje dostarczenia materiału testowego od Wykonawcy. Materiał testowy 

powinien składać się z części o różnych parametrach (m.in. różne wielkości czcionek, różna 

ich kolorystyka, różna rozdzielczości, różny kontrast). 

 

 

Pytanie nr 103: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ: Pkt VI 9. - Czy wyniki projekcji testowej będą oceniane wg 

jakiś określonych parametrów? Jeśli tak, to jakich? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 103: 

 

Wyniki projekcji testowej będą oceniane przez Zamawiającego w szczególności pod kątem 

optymalizacji czytelności materiału oraz zgodności efektu z dokumentacją projektową 

wystawy stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ 
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Pytanie nr 104: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ: Pkt VI 9. -  Efekt projekcji na powierzchni ścian betonowych 

będzie gorszy od efektu uzyskanego na dedykowanych powierzchniach projekcyjnych. Czy 

Zamawiający jest świadomy efektów projekcji na betonie, czy oczekuje w tym zakresie 

odpowiedzialności Wykonawcy? Jeśli oczekuje odpowiedzialności Wykonawcy to wg jakich 

kryteriów? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 104: 

 

Zamawiający jest świadomy efektów projekcji na ścianach betonowych. Zamawiający 

oczekuje że Wykonawca w ramach przygotowania materiału do wyświetlania zoptymalizuje 

go w zakresie osiągniecia zarówno oczekiwanego efektu wizualnego zgodnego z projektem 

wystawy jak i czytelności  

 

 

Pytanie nr 105: 

 

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ: Pkt VI 10. - Czy wyniki projekcji testowej będą oceniane wg 

jakiś określonych parametrów? Jeśli tak, to jakich? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 105: 

 

Wyniki projekcji testowej będą oceniane przez Zamawiającego w szczególności pod kątem 

optymalizacji czytelności materiału, minimalizacji wpływu różnego stopnia doświetlenia 

różnych części przestrzeni projekcyjnej, minimalizacji wpływu na odbiór materiał różnych 

rozmiarów pikseli oraz zgodności efektu z dokumentacją projektową wystawy stanowiącą 

załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

Pytanie nr 106: 

 

Dotyczy – Media Projekt Wykonawczy: W części stanowisk Zamawiający Wymaga 

jednocześnie napisów w wersji polskiej i angielskiej. Czy Zamawiający ma świadomość, że 

wyklucza to dużą ilość tekstu eksponowanego jednocześnie i zwłaszcza w przypadku 

prezentacji opartych na filmach, może to uniemożliwić zaprezentowanie pełnej narracji 

tekstowej? Czy Zamawiający podtrzymuje wymaganie prezentowania jednocześnie tekstu 

polskiego i angielskiego w stanowiskach filmowych? 
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Odpowiedź na pytanie nr 106: 

 

Zamawiający ma świadomość okoliczności opisanych w pytaniu i podtrzymuje wymaganie 

prezentowania jednocześnie tekstu polskiego i angielskiego w wybranych stanowiskach 

filmowych z zastrzeżeniem postanowień pkt. VI.15 szczegółowych wytycznych do realizacji 

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

 

 

Pytanie nr 107: 

 

Dotyczy załącznik 1a do SIWZ, pkt IV 4.a): Zamawiający określa:  „jednorazowo będą 

przekazywane pakiety zawierające komplet materiałów do nie mniej niż po jednej scenie z nie 

mniej niż 2 galerii”. Jednocześnie Zamawiający nie określa górnej granicy ilości scen 

przekazywanych w jednym pakiecie. Wykonawca wnioskuje o podanie średniej liczby scen z 

możliwością odchyłki nie większej niż +/- 1 w jednym pakiecie. Ewentualnie maksymalnej 

ilości scen przekazanych jednocześnie, dla jakiej Zamawiający będzie wymagał podanych 

terminów przekazania opracowanych propozycji graficznych. Pozostawienie tak 

niejednoznacznej sytuacji, jak w bieżącym wymaganiu, uniemożliwia Wykonawcy 

oszacowanie niezbędnej ilości zasobów do jednoczesnej pracy i kosztów z tym związanych.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 107: 

 

Zamawiający zwraca uwagę, że opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 

roboczego harmonogramu prac związanych z grafiką leży po stronie Wykonawcy. Opisane 

w pkt. IV 4.a) załącznika 1a do SIWZ zasady i terminy określają przede wszystkim możliwości 

Zawijającego, które Wykonawca powinien uwzględnić opracowując roboczy harmonogram 

prac związanych z grafiką. 

 

 

Pytanie nr 108: 

 

Dotyczy załącznik 1a do SIWZ, pkt VI 3.a).: Zamawiający określa:  „jednorazowo pakiet 

zawierający propozycję materiałów do niemniej niż 3 stanowisk”. Jednocześnie Zamawiający 

nie określa górnej granicy ilości materiałów przekazywanych w jednym pakiecie. Wykonawca 

wnioskuje o podanie średniej liczby materiałów z możliwością odchyłki nie większej niż +/- 1 

w jednym pakiecie. Ewentualnie maksymalnej ilości materiałów przekazanych jednocześnie, 

dla jakiej Zamawiający będzie wymagał podanych terminów przekazania opracowanych 

propozycji graficznych. Pozostawienie tak niejednoznacznej sytuacji, jak w bieżącym 

wymaganiu, uniemożliwia Wykonawcy oszacowanie niezbędnej ilości zasobów do 

jednoczesnej pracy i kosztów z tym związanych.  
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Odpowiedź na pytanie nr 108: 

 

Zamawiający zwraca uwagę, że opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 

roboczego harmonogramu prac związanych z multimediami leży po stronie Wykonawcy. 

Opisane w pkt. VI 3.a) załącznika 1a do SIWZ zasady i terminy określają przede wszystkim 

możliwości Zawijającego, które Wykonawca powinien uwzględnić opracowując roboczy 

harmonogram prac związanych z multimediami. 

 

 

Pytanie nr 109: 

 

Proszę o określenie sposobu odtworzenia mebli we wnętrzach dworku 

prezentowanego na stanowisku G3.12.005: 

- czy symbolicznie, 

- czy konkretne meble w sposób redukcyjny ? W/g jakich wzorów? czy bez wyposażenia? 

- jaka ma być kolorystyka poszczególnych pokoi i elementów wnętrza. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 109: 

 

Meble w makiecie powinny być odwzorowane w sposób redukcyjny, ale uproszczony, tj. bez 

szczegółowego kopiowania detali. Wzory i materiały referencyjne zostaną dostarczone przez 

Zamawiającego na wiosek Wykonawcy na etapie wykonawczym. 

Meble powinny być wykonane z drewna. 

Kolorystyka poszczególnych pomieszczeń powinna być jednolita. 

Kolorystyka elementów wnętrza, tj. wyposażenia (mebli) również powinna być jednolita, ale 

w wyraźnie innym odcieniu niż kolorystyka pomieszczeń. 

Całość sekwencyjnie podświetlanej makiety (poszczególnych pomieszczeń) musi korelować z 

towarzyszącą jej opowieścią słyszalną dla zwiedzających – wspomnieniami źródłowymi 

przedstawiającymi wnętrze (docelowy tekst wspomnień, który na wystawie będzie 

wykorzystany w formie nagrania audio zostanie dostarczony przez Zamawiającego na etapie 

wykonawczym).   

Wykonana makieta będzie wymagała również zabezpieczenia uniemożliwiającego ingerencję 

zwiedzających we wnętrze oraz wykonania podpisu – z podaniem skali, wykazem 

oznaczonych pomieszczeń i informacją o źródle towarzyszącego makiecie opisu audio.  

 

 

Pytanie nr 110: 

 

W jaki sposób mają być pokazane sylwetki żołnierzy na makiecie bitwy pod Kostuchnówką? 

Czy proponowana skala 1:144 ma być pozostawiona (1m = 6,94mm) 
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Postaci będą miały wysokość ok. 8-10mm. W jakiej kolorystyce mają być przedstawieni 

żołnierze? Jaką szacunkową ilość postaci należy założyć do umieszczenia w makiecie? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 110: 

 

Zamawiający nie wymaga umieszczania/pokazywania figurek żołnierzy na makiecie. 

Skala 1:144 powinna zostać zachowana. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany SIWZ.  


