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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 111: 

 

Pytanie odnośnie systemu LAN: Prosimy o podanie sposobu podłączenia operatora 

internetowego 

 

Odpowiedź na pytanie nr 111: 

 

Połącznie będzie zrealizowane za pomoca łącza stałego opartego na technologii 

światłowodowej. 

 

 

Pytanie nr 112: 

 

Pytanie dotyczące  instalacji AV: Proszę o wskazanie, które urządzenia i w jakim zakresie 

mają być monitorowane przez system centralny. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 112: 

 

Typy urządzeń oraz zakres ich monitorowania zostały wskazane w opisie projektu instalacji 

audiowizualnych (w szczególności Tom IV, część opisowa, rozdział 4.3, opis modułu 

serwisowego ). Są to minimalne typy urządzeń i parametry, które mają być monitorowane 
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w przypadku urządzeń, które będą to umożliwiać, a będą dostarczone zgodnie 

ze specyfikacjami urządzeń określonymi w projekcie. 

 

 

Pytanie nr 113: 

Pytanie dotyczące oświetlenia: Czy Inwestor przewiduje sterowanie oświetleniem z paneli 

manualnych w pomieszczeniach (np. przyciski, panele), czy z jednego punktu centralnego? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 113: 

 

Zgodnie z projektem, sterowanie oświetleniem ekspozycyjnym ma się odbywać poprzez 

zintegrowany system zarządzania multimediami i oświetleniem.  

 

 

Pytanie nr 114: 

 

Dotyczy TOM IV, INSTALACJE AUDIOWIZUALNE, System audioprzewodników:  Czy "Funkcja 

pozwalająca na zdalne (on-line) nadzorowanie urządzeń w zakresie..." będzie uznana za 

zrealizowaną jeśli będzie dostępna tylko z wewnętrznej sieci komputerowej w Muzeum 

poprzez przeglądarkę internetową? Czy Zamawiający oczekuje dostępności również z 

dowolnego miejsca poza Muzeum? Czy funkcja wskazująca ilość dostępnych do 

wypożyczenia urządzeń ma być dostępna "na żywo" ze względu na np. system rezerwacji czy 

zakupu biletów? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 114: 

 

Tak, funkcjonalność ma być zrealizowana w wewnętrznej sieci Muzeum poprzez 

przeglądarkę internetową. 

 

 

Pytanie nr 115: 

 

Dotyczy TOM IV, INSTALACJE AUDIOWIZUALNE, System audioprzewodników:  Czy w ramach 

treści, które przewodnik będzie mógł aktywować grupie oprowadzanych zwiedzających 

będzie też wykorzystywana możliwość uruchamiania ścieżek dźwiękowych do filmów? Czy 

będzie wtedy wymagana funkcja synchronizacji? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 115: 

 

Tak, wymagana jest taka funkcjonalność. 
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Pytanie nr 116: 

 

Czy elementy przedstawione na rysunkach  instalacji elektrycznych TOM I 5 INSTALACJE 

ELEKTRYCZNE, opisane jako „… w zakresie wystawy stałej” i oznaczone na czerwono, nie są 

objęte przedmiotem zamówienia? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 116: 

 

Instalacje elektryczne opisane jako „… w zakresie wystawy stałej” oznaczone na czerwono 

w Tomie I.5 znajdują się poza zakresem zamówienia objętego postępowaniem. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany SIWZ.  


