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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 132: 
 

Prosimy o potwierdzenie,  że w zakresie wykonawcy nie jest pozyskiwanie materiałów 

wizualnych (w tym licencji). 

 

Odpowiedź na pytanie nr 132: 

 

Po stronie Wykonawcy leży pozyskanie materiałów (w tym licencji) do opracowania 

zawartości audioprzewodników (w szczególności ścieżek zwiedzania).  

 

 

Pytanie nr 133: 

 

Prosimy o podanie numerów rysunków-rzutów, gdzie występują elementy G6.S1.004, 

G6.S2.004, G6.S3.004? 
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Odpowiedź na pytanie nr 133: 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy szczegółowe zapoznanie się z całością dokumenatacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 

Elementy wymienione w pytaniu występują w szczególności odpowiednio na rysunkach: 

 G6.S1.004 - rysunek MJP-W-E-S1-01, MJP-W-E-L-02; 

 G6.S2.004 - rysunek MJP-W-E-S2-03, MJP-W-E-L-02; 

 G6.S3.004 - rysunek MJP-W-E-S3-05, MJP-W-E-L-02. 

 

 

Pytanie nr 134: 

 

Prosimy o precyzyjne określenie, gdzie znajdują się projekty z wymiarami dla elementów 

G1.04.003, GA.06.01, GA.05.04, GA.10.05, GA.10.07, GA.16.02, GA.16.04, GA.23.02, 

GA.23.05, GA.23.07, G6.S1.003, GA.S1.02, G6.S2.003? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 134: 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy szczegółowe zapoznanie się z całością dokumenatacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. 

Elementy wymienione w pytaniu występują w szczególności odpowiednio na rysunkach: 

 G1.04.003 - rysunek MJP-W-E-L-03; 

 Gablota GA.06.01 jest wbudowana w stanowisko ekspozycyjne G2.06.001 i opisana 

jako detal 1 na rysunku MJP-W-E-06-01; 

 Gablota GA.05.04 jest wbudowana w stanowisko ekspozycyjne G2.05.006 i jest 

przedstawiona na rysunku MJP-W-E-05-05; 

 Gabloty GA.10.05 i GA.10.07 są wbudowane w stanowiska ekspozycyjne - rysunek 

MJP-W-E-10-03; 

 Gabloty GA.16.02, GA.16.04 są wbudowane w stanowiska ekspozycyjne - rysunek 

MJP-W-E-TI-01; 

 Gabloty GA.23.02, GA.23.05 i GA.23.07 są wbudowane w stanowiska ekspozycyjne - 

rysunek MJP-W-E-TI-01; 

 G6.S1.003 i G6.S2.003 to podwieszane elementy  i znajdują się na rysunku MJP-W-E-

S-07; 

 GA.S1.02 - rysunek MJP-W-E-S-09. 

 

 

Pytanie nr 135: 

 

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ: Zamawiający wskazuje w nim listę dokumentów 

i eksponatów do wykonania kopii konserwatorskich lub reprintów. Część z wymienionych 
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w ww. pliku elementów nie znajduje się ani w tabeli z materiałami wizualnymi, ani wykazem 

eksponatów. Nie są one również oznaczone na projektach. Prosimy o doprecyzowanie, gdzie 

i w jaki sposób kopie mają zostać umieszczone?  

ID00135; ID01354; ID02033; ID03088; ID01322; ID05320; ID05321; ID05322; 

ID05338; ID05339; ID00385; ID02846; ID05334; ID02911; ID03024; ID04467; 

ID05319; ID05361; ID05362 

ID05363; ID01771; ID01771; ID01773; ID04120; ID05392; ID05394; ID05398; 

ID05399; ID05400; ID05401; ID05402; ID05403; ID00193; ID00942; ID03682; ID00556 

ID00601; ID00659; ID04158; ID04172; ID04183; ID04185; ID04369; ID0464; ID05461; 

ID00064; ID03404; ID03407; ID03408; ID03752; ID03753; ID03854 

 

Odpowiedź na pytanie nr 135: 

 

Kopie obiektów mają zostać przekazane Zamawiającemu, który będzie umieszczał je 

w gablotach zamiennie z obiektami oryginalnymi w trakcie użytkowania wystawy. 

 

 

Pytanie nr 136: 

 

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ (reprint/kopia konserwatorska): Prosimy o wyjaśnienie 

dlaczego część materiałów określona jest jako reprint, a część jako grafika zwłaszcza jeśli 

reprint wchodzi w zakres większej grafik (np. infografiki)? Czy wiąże się to ze zmianą w 

sposobie prezentacji, np. reprint jest osobnym elementem na osobnym podłożu 

zamontowanym na grafice? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 136: 

 

Zamawiajacy wyjaśnia, że odrębnymi zakresami jest wykonanie: 

a) reprintów/kopii konserwatorskich o których mowa między innymi w pkt. V.12 

załącznika nr 1a do SIWZ; reprinty/kopie konserwatorskie będą umieszczane 

w gablotach zamiennie z obiektami oryginalnymi; 

b) grafik stanowiących część scenografii wystawy w których są wykorzystywane między 

innymi zdigitaliowane wizerunki obiektów. 

 

 

Pytanie nr 137: 

 

Prosimy o wskazanie zależności pomiędzy wykazem z tabeli w załączniku 1a, a projektami – 

które opracowanie ma charakter nadrzędny? Np. grafika GR.03.06 wg opisu jest wydrukiem 

UV bezpośrednio na MDF, zaś na tej grafice według MJP-W-E-02OL-03 znajduje się element 

ID00134, który zgodnie z tabelą ma być reprintem. 
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Odpowiedź na pytanie nr 137: 

 

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 136 wykonanie kopii konserwatorskich/reprintów 

oraz grafik stanowiących część scenografii wystawy to odrębne zakresy. Zamawiajacy 

wymaga wykonania zarówno grafik jak i kopii konserwatorskich/reprintów. 

 

 

Pytanie nr 138: 

 

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający zamierza prezentować oryginalne 

(zabytkowe) elementy z papieru w gablotach? Czy jeżeli eksponat papierowy nie jest 

uwzględniony na liście kopii konserwatorskich/reprintów, a jest przewidziany do prezentacji 

na ekspozycji Wykonawca ma założyć, że eksponat taki prezentowany jest w oryginale?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 138: 

 

Zamawiający zamierza prezentować oryginalne (zabytkowe) elementy z papieru w gablotach. 

Wykonane kopie konserwatorskie/reprinty będą prezentowane na wystawie zamiennie 

z obiektami oryginalnymi. 

 

 

Pytanie nr 139: 

 

Czy Zamawiający dysponuje (w tym udostępni na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia) 

sprzętem (skanerami) potrzebnym do skanu obiektów podlegających wykonaniu kopii 

konserwatorskich i reprintów?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 139: 

 

Zamawiajacy nie dysponuje i tym samym nie udostępni profesjonalnego sprzętu 

do digitalizacji obiektów podlegających wykonaniu kopii konserwatorskich/reprintów. 

 

 

Pytanie nr 140: 

 

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ (reprint/kopia konserwatorska): Jeżeli w tabeli rodzaj kopii 

jest określony hasłem "reprint" czy Wykonawca powinien wykonać tylko eksponowaną 

części czy wszystkie strony danego obiektu, np. ID04362 Album fotograficzny: Dom Pracy 

Społecznej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Zielonej, ID03361 Paszport 

dyplomatyczny Aleksandry i Wandy Piłsudskiej? 
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Odpowiedź na pytanie nr 140: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania eksponowanej części danego obiektu. 

 

 

Pytanie nr 141: 

 

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ (reprint/kopia konserwatorska): czy wykonując reprint 

obiektu ID00059 (Góra Fidżi) Wykonawca musi również wykonać kopię ramy, w której 

prezentowany jest obiekt? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 141: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania również kopii ramy. 

 

 

Pytanie nr 142: 

 

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ (reprint/kopia konserwatorska): prosimy o informację, czy 

Zamawiający wymaga, aby banknoty zostały wykonane jednostronnie czy dwustronnie? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 142: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwustronnych kopii banknotów. 

 

 

Pytanie nr 143: 

 

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ (reprint/kopia konserwatorska): obiekt ID00138 (dwa tomy 

książki "Pan Tadeusz") – prosimy o doprecyzowanie koniecznej do wykonania kopii – czy 

Zamawiający oczekuje wykonania jednego reprintu z wybranego tomu, czy również kopii 

samego tomu. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 143: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania reprintu jednej grafiki z wybranego tomu. 
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Pytanie nr 144: 

 

Dotyczy próbki materiału graficznego zgodnie z pkt. 1.19.1 SIWZ:  

 prosimy o informację, w jakiej tonacji ma być utrzymana grafika – jasnej czy 

ciemnej? 

 prosimy o wyjaśnienie co oznacza słowo „równolegle” w załączniku 1b do SIWZ 

(str. 1) – czy należy je rozumieć dosłownie, czyli grupy materiałów graficznych 

muszą być umiejscowione jedna obok drugiej w linii prostej? 

 czy Zamawiający może wskazać, który z typów infografik zastosowanych 

w identyfikacji wizualnej powinien zastosować Wykonawca, projektując próbkę 

grafiki („fabuła”, czy „mapa myśli”)? 

 wskazana jako grafika konkursowa grafika GR.05.10 na rysunku MJP-W-E-05-01 

znajduje się na elemencie G2.05.006, zaś na rysunku MJP-W-E-05-02 na 

elemencie G2.05.005. Prosimy o informację, która z wersji jest poprawna i według 

którego rysunku Wykonawca powinien przygotować próbkę grafiki opisaną w 

SIWZ 

 

Odpowiedź na pytanie nr 144: 

 

Próbka materiału graficznego winna zostać wykonana z uwzględnieniem całości wymagań 

określonych w dokumentacji projektowej. 

Grafika ma być utrzymana w tonacji jasnej. 

Zamawiający oczekuje artystycznej interpretacji pojęcia „równoległości” grup materiałów. 

Typ inforgrafiki to fabuła. 

Grafika GR.05.10 znajduje się na elemencie G2.05.006  co potwierdza m.in. zestawienie 

elementów wystawy – grafiki. 

 

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany SIWZ.  


