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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

WYJAŚNIENIA NR 2 DO TREŚCI  SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Dostawa, montaż, 

ustawienie i uruchomienie wyposażenia stałego i ruchomego, w tym 

wyposażenia multimedialnego Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie” 

wpłynęły do Zamawiającego zapytania.   

W trybie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie 1 
Czy do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie sieci elektryczno-logicznej czy 
też Zamawiający ma już doprowadzoną sieć do miejsc/lokalizacji infokiosków. Jeżeli 
nie ma wykonanej instalacji el -log proszę o podanie długości trasy kablowej 
elektrycznej i logicznej. (kolor przewodów czarny). 
 
Odpowiedź: 
Budynek jest wyposażony w sieci  elektryczną i logiczną, a w każdym 
pomieszczeniu, gdzie zaplanowany jest infokiosk znajdują się gniazda sieci 
elektrycznej i logicznej. Do wykonawcy należy montaż i uruchomienie urządzeń, stąd 
konieczne jest doprowadzenie tras kablowych  pomiędzy urządzeniem a gniazdkiem 
o łącznej długości do 25 m  (kolor kabla czarny). 
 
 
Pytanie 2  
Czym różni się wysokość całkowita (1130 mm) od maksymalnej wysokości całkowitej 
(1240 mm)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający podając wymiary wysokości całkowitej oraz maksymalnej wysokości 
całkowitej wskazał w ten sposób  przedział dopuszczalny w zakresie wysokości 
obudowy, tj. od 1130mm do 1240 mm. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający może zmodyfikować opis tak aby była podana tolerancja od 
wymiarów infokiosku np. „wysokość całkowita 1240 mm, zamawiający dopuszcza 
odchylenie od podanych wymiarów ± 5%”? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapisy dotyczące wymiarów inokiosku.  
Tym samym w załączniku nr 9a do SWZ w części 1 – Infokioski - Parametry w 
tabeli o tytule: Obudowa otrzymują zapis: 
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Obudowa  - obudowa składającą się z trzech elementów: pulpit, noga, 
podstawa;  
- wymiary obudowy: 

• wysokość całkowita : od 1130 mm do 1240 mm 

• wymiary podstawy (maksymalne) – szer. 500 x gł. 450 mm,   

• wymiary pulpitu – szer. maksymalna 550 mm 
- podstawa wyposażona w przepust kablowy 
- podstawa z możliwością mocowania do podłoża. 
- obudowa wykonana z blachy stalowej  
- malowanie proszkowe- kolor obudowy antracyt lub podobny  
 
Zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wymiarów ± 5%. 
 

 
Wszystkie pozostałe zapisy dotyczące wymagań obejmujących parametry techniczne 
urządzeń  pozostają bez zmian.  
 
Pytanie 4 
Czy ekran infokiosku może być usytuowany w orientacji pionowej?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby płyta czołowa infokiosku i ekran były usytuowane pod 
kątem względem do podłogi. Nie dopuszcza się orientacji pionowej ekranu. 
 
 
Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza komunikację infokiosku poprzez sieć WiFi czy kablową? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby komunikacja infokiosku była możliwa poprzez WiFi oraz 
Lan. Instalację urządzeń należy wykonać za pomocą sieci przewodowej.  
 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek ich 
uwzględnienia w treści oferty. Wyżej wymienione odpowiedzi stają się integralną 
częścią SWZ. 

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ani 
terminu składania ofert.  
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