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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 i zmiana   
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 
 

Zamawiający przekazuje następujące wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ dokonane 

w odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców:  

 

 

Pytanie nr 146: 

 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzeń typu „Nadajnik sygnału HDMI” o 

następującej specyfikacji: 

Nadajnik cyfrowej transmisji sygnału HDMI kompatybilny z HDBaseT, wspierający 

rozdzielczość do co najmniej 4K @ 30 Hz, możliwość przesyłania sygnału o rozdzielczości 

1920x1200 na odległość 100m poprzez kabel skrętkowy ekranowany kat. 5e lub kat. 6, 

wejście HDMI, wyjście cyfrowej transmisji AV RJ45, obsługa HDCP 

 

Odpowiedź na pytanie nr 146: 

 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowiącej 

zalącznik nr 1 do SIWZ i nie dopuszcza zastosowania proponowanego urządzenia. 

 

 

Pytanie nr 147: 

 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzeń typu „Moduł LAN/DMX512” o następującej 

specyfikacji: 
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Moduł LAN/DMX512, wysyłanie i odbieranie komend DMX poprzez Ethernet, kompatybilny z  

Artnet, kompatybilny z Windows, MAC OS-X 

 

Odpowiedź na pytanie nr 147: 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego urządzenia z zastrzeżeniem dokonania 

przez Wykonawcę pełnej weryfikacji zgodności urządzenia z całością rozwiązań 

zastosowanych w przedmiocie zamówienia. Zastosowane urządzenie nie może również 

obniżać żadnej z określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 

do SIWZ funkcjonalności. 

 

  

Pytanie nr 148: 

 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzeń typu „Moduł wejść” o następującej 

specyfikacji: 

Moduł wejść, 8 wejść analogowych z możliwością pracy również jako 8 wyjść analogowych, 8 

diod wskazujący status wejść, komunikacja z systemem sterowania poprzez sieć LAN, 

zasilanie PoE 

Czy w przypadku akceptacji powyższego, Zamawiający zgodzi się na rezygnację z 

dostarczenia zasilacza magistrali systemu sterowania, zasilającego moduł wejść i zastąpienie 

go zasilaczem typu PoE, kompatybilnym z urządzeniem o proponowanej powyżej 

specyfikacji? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 148: 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego urządzenia z zastrzeżeniem dokonania 

przez Wykonawcę pełnej weryfikacji zgodności urządzenia z całością rozwiązań 

zastosowanych w przedmiocie zamówienia (w szczególności kompatybilności z czujnikiem 

ruchu – AV.02.02.I oraz systemem sterowania. Zastosowane urządzenie nie może również 

obniżać żadnej z określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do 

SIWZ funkcjonalności. 

 

  

Pytanie nr 149: 

 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzeń typu „Sterownik” o następującej 

specyfikacji: 

Jednostka centralna systemu sterowania, pamięć RAM minimum 512MB, port LAN, port 

magistrali sterowniczej, minimum 3 porty RS232, 8 portów przekaźnikowych, 8 portów 

IR/serial, dedykowana sieć LAN systemu sterowania, sterownik powinien mieć możliwość 
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obsługi standardu BACnet/IP umożliwiając integrację z systemem BMS. Obsługa protokołu 

BACnet/IP zaimplementowana natywnie w urządzeniu lub z wykorzystaniem zewnętrznego 

modułu BACnet/IP komunikującego się z urządzeniem za pomocą sieci LAN 

 

Odpowiedź na pytanie nr 149: 

 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do SIWZ i nie dopuszcza zastosowania proponowanego urządzenia. 

 

  

Pytanie nr 150: 

 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzeń typu „Sterownik oświetlenia” o 

następującej specyfikacji: 

Jednostka centralna systemu sterowania, pamięć RAM minimum 256MB, port LAN, port 

magistrali sterowniczej, minimum 2 porty RS232, minimum 4 porty przekaźnikowe, 

minimum 8 portów I/O 

 

Odpowiedź na pytanie nr 150: 

 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do SIWZ i nie dopuszcza zastosowania proponowanego urządzenia. 

 

  

Pytanie nr 151: 

 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie systemu sterowania niewymagającego do swojego 

działania dostarczenia i instalacji urządzeń typu „Zasilacz magistrali systemu sterowania”, a 

co za tym idzie zgodzi się na rezygnację z dostawy wyżej wymienionych Zasilaczy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 151: 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego rozwiązania z zastrzeżeniem dokonania 

przez Wykonawcę pełnej weryfikacji zgodności proponowanego systemu z całością 

rozwiązań zastosowanych w przedmiocie zamówienia. Zastosowany system nie może 

również obniżać żadnej z określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do SIWZ funkcjonalności. 
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Pytanie nr 152: 

 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzeń typu „Interfejs DALI” o następującej 

specyfikacji: 

Moduł sterujący z interfejsem DALI, obsługa pętli DALI i możliwość wysterowania minimum 

63 balastów, port RS-232 do komunikacji z systemem sterowania AV, montaż DIN 

 

Odpowiedź na pytanie nr 152: 

 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do SIWZ i nie dopuszcza zastosowania proponowanego urządzenia, 

w szczególności z uwagi na znacząco niższą ilość balastów możliwych do wysterowania 

w porównaniu do wymagań określonych w dokumentacji projektowej. 

 

 

Pytanie nr 153: 

 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie urządzeń typu „Klawiatura systemu sterowania” o 

następującej specyfikacji: 

Klawiatura ścienna sterująca, konfiguracja 6-przyciskowa, przyciski programowane, zasilanie 

PoE, sterowanie i komunikacja ze sterownikami AV za pomocą sieci LAN 

 

Odpowiedź na pytanie nr 153: 

 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do SIWZ i nie dopuszcza zastosowania proponowanego urządzenia, 

w szczególności z uwagi na brak parametrów takich jak możliwość grawerowania klawiszy, 

czy wbudowany czujnik światła. 

 

 

Pytanie nr 154: 

 

W dokumencie MJP PW OPIS AV.pdf na stronie 11 opisany jest: 

 1.02 

AV.01.01-G - AV.01.06-G 

Zestaw głośnikowy kulowy 

Czy zamawiający dopuszcza użycie równoważnego urządzenia o parametrach: 

Zestaw głośnikowy, zwieszany, dwudrożny, możliwość pracy w trybie 100V z odczepami 

transformatora: 30W-15W-7,5W-3,7W, pasmo przenoszenia min. 600Hz - 15kHz, 

skuteczność : 88dB, kolor czarny? 
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Odpowiedź na pytanie nr 154: 

 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do SIWZ i nie dopuszcza zastosowania proponowanego urządzenia, 

w szczególności z uwagi na znacznie mniejszy zakres pasma przenoszenia. 

 

 

Pytanie nr 155: 

 

1.05 

AV.01.07-I 

Wzmacniacz mocy audio 

Przedmiot wbrew ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza tylko 1 produkt.  

Czy zamawiający dopuszcza użycie równoważnego urządzenia o parametrach: 

Wzmacniacz mocy audio klasy D, minimum 200W/100V, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz +/-

1dB, stosunek S/N  nie nieższy niż 100dB, THD  <0,5%, minimalna impedancja wejściowa 

20kOhm, możliwość sterowania głośnością, wyciszeniem i standby, automatyczne 

przechodzenie w stan standby przy braku sygnału wejściowego, automatyczny start po 

detekcji sygnału na wejściu, przystosowany do montażu w rack (1U, pół szerokości racka), 

chłodzenie bezwentylatorowe 

 

Odpowiedź na pytanie nr 155: 

 

Opis urządzenia zawarty w SIWZ odpowiada zasadzie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców.  

W celu umożliwienia Wykonawcom możliwie szerokiego dostępu do zamówienia 

Zamawiający zmienia w Tomie IV – Instalacje Audiowizualne - Część opisowa - w punkcie 5 

lp. 01.05 symbol AV.01.07-I tekst brzmiący: “Wzmacniacz mocy audio klasy D, 200W/100V, 

pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz +/-1dB, stosunek S/N - 100dB (20Hz-20kHz), wspołczynnik 

tłumienia > 100/50Ohm, THD + szum <0,1%, minimalna impedancja obciążenia 50Ohm, 

wbudowany filtr gornoprzepustowy, możliwość sterowania głośnością, wyciszeniem i 

standby, automatyczne przechodzenie w stan standby przy braku sygnału wejściowego, 

automatyczny start po detekcji sygnału na wejściu, przystosowany do montażu w rack (1U, 

poł szerokości racka), chłodzenie bezwentylatorowe” na: 

„Wzmacniacz mocy audio klasy D, 200W/100V, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz +/-

1dB, stosunek S/N - 100dB (20Hz-20kHz), minimalna impedancja obciążenia 25Ohm, 

wbudowany filtr górnoprzepustowy, możliwość sterowania głośnością, wyciszeniem 

i standby, automatyczne przechodzenie w stan standby przy braku sygnału 

wejściowego, automatyczny start po detekcji sygnału na wejściu, przystosowany 

do montażu w rack (1U, pół szerokości racka), chłodzenie bezwentylatorowe” 
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Pytanie nr 156: 

 

2.01 

AV.02.01-G - AV.02.01-G 

Głośnik kierunkowy 

Przedmiot wbrew Prawu Zamówień Publicznych dopuszcza tylko 1 produkt jednego 

producenta. Czy zamawiający dopuszcza użycie równoważnego urządzenia o parametrach: 

Głośnik kierunkowy, promieniujący wąską wiązkę fali akustycznej w ograniczonej przestrzeni, 

wymiary maksymalne 40x20 cm, głośnik powinien wykorzystywać technologię fal 

ultradźwiękowych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 156: 

 

Opis urządzenia zawarty w SIWZ odpowiada zasadzie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do SIWZ i nie dopuszcza zastosowania proponowanego urządzenia.  

 

 

Pytanie nr 157: 

 

2.04 

AV.02.03-I 

Wzmacniacz mocy audio 

 Czy zamawiający dopuszcza użycie równoważnego urządzenia o parametrach: 

Wzmacniacz mocy audio dedykowany do głośnika kierunkowego, tego samego producenta 

co głośnik kierunkowy. Jeżeli oferowany głośnik kierunkowy jest aktywny to ten wzmacniacz 

jest zbędny. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 157: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zaproponowanego rozwiązania  

z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich pozostałych wymagań opisanych w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.  
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Pytanie nr 158: 

 

4.01 

AV.04.01-G - AV.04.06-G 

Zestaw głośnikowy 

Przedmiot wbrew Prawu Zamówień Publicznych dopuszcza tylko 1 produkt jednego 

producenta. Czy zamawiający dopuszcza użycie równoważnego urządzenia o parametrach: 

Zestaw głośnikowy, dwudrożny (8" + 1"), możliwość montażu w suficie lub ścianie, 

możliwość pracy w trybie 100V z odczepami: 30W, 15W, 7,5W, pasmo przenoszenia min. 57 

Hz - 20 kHz (-10dB), skuteczność 1W/1m: 91dB  

 

Odpowiedź na pytanie nr 158: 

 

Opis urządzenia zawarty w SIWZ odpowiada zasadzie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców.  

W celu umożliwienia Wykonawcom możliwie szerokiego dostępu do zamówienia 

Zamawiający zmienia w Tomie IV – Instalacje Audiowizualne - Część opisowa - w punkcie 5 

lp. 04.01 symbol AV.04.01-G - AV.04.06-G tekst brzmiący: “Zestaw głośnikowy, dwudrożny (8" 

+ 1"), możliwość montażu w suficie lub ścianie, możliwość pracy w trybie 100V z odczepami: 

30W-15W-7,5W,5W, pasmo przenoszenia min. 57 Hz - 20 kHz (-6dB), skuteczność 1W/1m: 

91dB” na: 

„Zestaw głośnikowy, dwudrożny (8" + 1"), możliwość montażu w suficie lub ścianie, 

możliwość pracy w trybie 100V z odczepami: 30W-15W-7,5W, pasmo przenoszenia 

min. 60 Hz - 20 kHz (-10dB), skuteczność 1W/1m: 89dB” 

 

 

Pytanie nr 159: 

 

6.02 

AV.06.01-G 

Głośnik kierunkowy 

Przedmiot wbrew Prawu Zamówień Publicznych dopuszcza tylko 1 produkt jednego 

producenta. Czy zamawiający dopuszcza użycie równoważnego urządzenia o parametrach: 

Głośnik kierunkowy typu "Sound Shower", technologia membrany przystosowanej 

do kierunkowego przetwarzania dźwięku i zapeniająca kontrolowaną dyspersję sygnału, 

wymiary maksymalne 60x60 cm, kolor dopasowany do kolorystyki sufitu  

 

Odpowiedź na pytanie nr 159: 

 

Opis urządzenia zawarty w SIWZ odpowiada zasadzie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 
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Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do SIWZ i nie dopuszcza zastosowania proponowanego urządzenia.  

 

 

Pytanie nr 160: 

 

6.04 

AV.06.04-I 

Wzmacniacz mocy audio 

 Czy zamawiający dopuszcza użycie równoważnego urządzenia o parametrach: 

Wzmacniacz mocy audio dedykowany do głośnika kierunkowego, tego samego producenta 

co głośnik kierunkowy. Jeżeli oferowany głośnik kierunkowy jest aktywny to ten wzmacniacz 

jest zbędny. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 160: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zaproponowanego rozwiązania  

z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich pozostałych wymagań opisanych w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

 

Pytanie nr 161: 

 

9.02 

AV.09.01-G - AV.09.06-G  

Zestaw głośnikowy 

Przedmiot wbrew Prawu Zamówień Publicznych dopuszcza tylko 1 produkt jednego 

producenta. Czy zamawiający dopuszcza użycie równoważnego urządzenia o parametrach: 

Zestaw głośnikowy, dwudrożny (8" + 1"), możliwość montażu w suficie lub ścianie, 

możliwość pracy w trybie 100V z odczepami: 30W, 15W, 7,5W, pasmo przenoszenia min. 57 

Hz - 20 kHz (-10dB), skuteczność 1W/1m: 91dB  

 

Odpowiedź na pytanie nr 161: 

 

Opis urządzenia zawarty w SIWZ odpowiada zasadzie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. W celu umożliwienia Wykonawcom możliwie szerokiego dostępu 

do zamówienia Zamawiający zmienia w Tomie IV – Instalacje Audiowizualne - Część 

opisowa - w punkcie 5 lp. 09.02 symbol AV.09.01-G - AV.09.06-G tekst brzmiący: “Zestaw 

głośnikowy, dwudrożny (8" + 1"), możliwość montażu w suficie lub ścianie, możliwość pracy 

w trybie 100V z odczepami: 30W-15W-7,5W,5W, pasmo przenoszenia min. 57 Hz - 20 kHz (-

6dB), skuteczność 1W/1m: 91dB” na: 
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„Zestaw głośnikowy, dwudrożny (8" + 1"), możliwość montażu w suficie lub ścianie, 

możliwość pracy w trybie 100V z odczepami: 30W-15W-7,5W, pasmo przenoszenia 

min. 60 Hz - 20 kHz (-10dB), skuteczność 1W/1m: 89dB” 

  

 

Pytanie nr 162: 

 

S1.02 i S1.03 

AV.S1.01-G i AV.S1.02-G - AV.S1.03-G 

Głośnik kierunkowy 

 Przedmiot wbrew Prawu Zamówień Publicznych dopuszcza tylko 1 produkt jednego 

producenta. Czy zamawiający dopuszcza użycie równoważnego urządzenia o parametrach: 

Głośnik kierunkowy typu "Sound Shower", technologia membrany przystosowanej 

do kierunkowego przetwarzania dźwięku i zapeniająca kontrolowaną dyspersję sygnału, 

wymiary maksymalne 60x60 cm, kolor dopasowany do kolorystyki sufitu.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 162: 

 

Opis urządzenia zawarty w SIWZ odpowiada zasadzie uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców. 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do SIWZ i nie dopuszcza zastosowania proponowanego urządzenia.  

 

 

Pytanie nr 163: 

 

S1.05 

AV.S1.02-I - AV.S1.04-I 

Wzmacniacz mocy audio 

Czy zamawiający dopuszcza użycie równoważnego urządzenia o parametrach: 

Wzmacniacz mocy audio dedykowany do głośnika kierunkowego, tego samego producenta 

co głośnik kierunkowy. Jeżeli oferowany głośnik kierunkowy jest aktywny to ten wzmacniacz 

jest zbędny? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 163: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zaproponowanego rozwiązania  

z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich pozostałych wymagań opisanych w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.  
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Pytanie nr 164: 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 

z 2015 r. poz. 2164), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:  

- proszę o sprecyzowane sposobu dostarczenia dokumentu JEDZ, wskazanie miejsca 

umieszczenia hasła do rozpakowania JEDZ oraz wytyczne co do adresu jego wysyłki 

 

Odpowiedź na pytanie nr 164: 

 

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym -w sposób opisany w punkcie 1.19.1 

podpunkt 1) SIWZ - należy dołączyć do oferty stosownie do punktu 1.23.9 SIWZ.  

Ofertę wraz z załącznikami, w tym JEDZ, należy złożyć zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w punkcie 1.24.1 i 1.24.2 SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 165: 

 

Zapis: „Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania transportu obiektów oryginalnych z 

magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w budynku Muzeum do gablot w których będą 

eksponowane obiekty oraz profesjonalnego umieszczenia ich w gablotach pod nadzorem". 

Na czym ma polegać transport? Czy są jakieś specjalne wymagania - opakowania, 

zabezpieczenia, ochrona itp.? Czy to jest ten sam budynek w którym przygotowywana jest 

wystawa? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 165: 

 

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 44. 

 

 

Pytanie nr 166: 

 

Żele Silikatowe. Zapis: „Gabloty zostaną wyposażone w kasety z żelem silikatowym w celu 

stabilizacji mikroklimatu. Należy przyjąć 2kg żelu silikatowego na 1 m3 objętości gabloty. 

Związek powinien być wolny od chloru, nie kurzyć się i być czasowo stabilny do min. 2 lat. 

Czy żele silikatowe mają być dostarczone przez Wykonawcę czy będą później dostarczane 

przez Zamawiającego we własnym zakresie? 
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Odpowiedź na pytanie nr 166: 

 

Dostarczenie żeli silikatowych jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający zwraca uwagę, iż 

w zakres przedmiotu umowy wchodzi zarówno dostarczenie i zamontowanie wystawy stałej 

opisanej w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ jak również 

udzielenie gwarancji na okres 60 miesięcy. Gwarant, w ramach udzielonej gwarancji, 

przejmuje na siebie wykonywanie kompleksowej opieki serwisowej ekspozycji oraz 

świadczenie w tym okresie pełnej obsługi serwisowej w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia. Tym samym wymiana wszelkich podlegających zużyciu elementów wystawy 

(np. żeli silikatowych) leży po stronie Wykonawcy. Analogiczna sytuacja ma miejsce również 

np. w odniesieniu do całości sprzętu elektronicznego, w tym AV. Gwarant zobowiązany jest 

do stałego utrzymywania urządzeń w należytym stanie, a w przypadku utraty parametrów 

mających wpływ na jakość odbioru ekspozycji o więcej niż 1/3 (np. jasność świecenia 

projektora) do przywrócenia ich do stanu analogicznego jak dla urządzeń nowych. 

 

 

Pytanie nr 167: 

 

Progi wprowadzające. Czy w zakresie Wykonawcy jest też wykonanie „podkucia" w 

istniejącej posadzce by zrobić miejsce na płytę OSB, blachę mosiężną i wylewkę, czy to 

podkucie będzie już wykonane? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 167: 

 

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 41. 

 

Pytanie nr 168: 

 

W SIWZ na stronie 27 Zamawiający wskazuje konieczność przedstawienia uprawnień 

budowlanych, „kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do 

właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, 

dotyczące osób, które sprawują funkcję przy realizacji przedmiotu umowy dla których 

ustawa - Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień". 

Jakiego zakresu mają dotyczyć te uprawnienia? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 168: 

 

Odpowiedź na pytanie zawarta jest w odpowiedzi na pytanie 52. 
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Pytanie nr 169: 

 

Na jaki okres czasu Zamawiający powinien wykupić licencje programów tj.: oprogramowanie 

do zarządzania systemem zamków oraz kluczy? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 169: 

 

Zakup licencji oprogramowania w ramach realizacji zamówienia objętego niniejszym 

postepowaniem, w tym oprogramowania do zarządzania systemem zamków oraz kluczy, leży 

po stronie Wykonawcy.  

 Zamawiający wymaga dostarczenia licencji nieograniczonych czasowo na wszelkie 

oprogramowanie objęte umową. W przypadku kiedy dostawca oprogramowania nie oferuje 

licencji nieograniczonych czasowo Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na czas 

nie krótszy niż 10 lat od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. W każdym przypadku Wykonawca jest obowiązany zapewnić, aby ewentualne 

wypowiedzenie umowy licencji przez licencjodawcę nie mogło nastąpić przed upływem 10 

lat od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a okres 

wypowiedzenia licencji był nie krótszy niż 3 lata. 

 

 

Pytanie nr 170: 

 

Dot. próbki materiału graficznego: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 43  oczekuje w 

wersji elektronicznej przedstawienia projektu graficznego całości grafiki w wymiarach 

zgodnych z projektem. Czy Zamawiający jest świadomy, że plik o docelowych wymiarach w 

docelowej rozdzielczości nie jest obsługiwany przez programy graficzne i musi być 

podzielony na mniejsze części. Tym samym Zamawiający nie otrzyma jednego pliku, a zbiór 

kilku plików (jeśli wersja pliku ma mieć docelowe rozmiary – czyli ok. 1,8 na 6,2 m). Jeśli 

Zamawiający chce otrzymać jeden plik, na którym będzie mógł oglądać cały projekt, musi 

dopuścić możliwość przeskalowania go. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 170: 

 

W przypadku kiedy plik o docelowych wymiarach w docelowej rozdzielczości nie będzie mógł 

być obsłużony przez ogólnodostępny program graficzny Zamawiający wymaga 

przedstawienia zarówno jednego odpowiednio przeskalowanego pliku jak również pliku 

w docelowych wymiarach i docelowej rozdzielczości podzielonego na części.  

 

 


