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Muzeum – Dom Rodziny Pileckich 

w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) 

ul. Warszawska 4 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Wszyscy Wykonawcy 
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2021/BZP 00286837/01 

Wyjaśnienia treści SWZ, zmiany treści SWZ 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa i montaż sprzętu 

multimedialnego do wystawy stałej w Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi 

Mazowieckiej (w organizacji)”, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) jako Zamawiający, 

działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp” udostępnia treść wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ złożonego przez Wykonawcę zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wraz z 

wyjaśnieniem Zamawiającego: 

I. Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany SWZ 

Pytanie 1 

 

Głośnik - G4 

Czy Zamawiającemu nie chodziło czasem, aby głośniki miały konstrukcję akustyczną: pasywną zamiast 

aktywnej ? Świadczy o tym przede wszystkim to, że wg schematu głośniki te podłączane są do 

wzmacniacza audio 8 kanałowego. Prośba o weryfikację. 

Jeśli tak, prośba o zmianę powyższego zapisu.  

Jeśli nie, prośba o zmianę wymogu Connections: 8-pole Phoenix connector na Connections: 2 × RJ-45 , 

gdyż w chwili obecnej nie ma możliwości zaoferowania urządzenia w 100% spełniającego wymagania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji Głośnika - 

G4 znajdującej się w Załączniku nr 2b do SWZ w następujący sposób: 

Było: 

Głośnik - G4 

Konstrukcja akustyczna: aktywna 

dwudrożny głośnik szerokopasmowy 

Komponenty: 4” głośnik + 0,75" kopułka 

Moc (nominalna): 50 W 

Wide and constant dispersion of 100° × 100° (H × V) 

Connections: 8-pole Phoenix connector 

Kolory: biały  

Wymiary (S x W x G): 130 x 130 x 120 mm.  

Waga maks. 1,5 kg 

Wraz z uchwytami ściennymi umożliwiającymi obracanie i 

pochylanie. 

Gwarancja producenta min. 60 msc. 



Jest:  

Głośnik - G4 

Konstrukcja akustyczna: pasywna 

dwudrożny głośnik szerokopasmowy 

Komponenty: 4” głośnik + 0,75" kopułka 

Moc (nominalna): 50 W 

Dyspersja: 100° × 100° (H × V) 

Terminal połączeniowy: 8-pinowy konektor Phoenix 

Kolory: biały 

Wymiary (S x W x G): 130 x 130 x 120 mm. 

pasmo przenoszenia: 90 Hz - 20 kHz  

Waga maks. 1,5 kg 

Wraz z uchwytami ściennymi umożliwiającymi obracanie i 

pochylanie. 

Gwarancja producenta min. 60 msc. 

 

Pytanie 2 

Jaki jest sens dostawy konwerterów sygnału HDMI do SDI, przewodów 12G-SDI skoro wymagają 

Państwo projektora, który nie posiada złącza SDI? 

Bardzo proszę o zmianę wymogu: 

Na: 

 

Extendery i kable sygnałowe 

3. 4 Nadajnik HDMI-

HDBaseT 

Wejście: HDMI  

Wyjście: RJ45 

HDMI (3D, Deep color, 4K);  

Zgodność z HDCP 2.2, Dolby Digital 5.1 

Rozdzielczość do 4K przy 40m 

Waga: max. 0,25kg 

Szybkość przesyłania danych: min. 10.2Gbps 

4. 4 Przewód CAT.6 

(Ethernet) 

Przewód sieciowy CAT.6 

Długość przewodu: 25m 



Zmiana ta spowoduje, że sygnał wysokiej jakości z playera zostanie przesłany na odległość przez 

nadajnik HDBaseT do wbudowanego w projektor odbiornika HDBaseT. 

Państwo zapłacą za urządzenia, które będą potrzebne, a nie za urządzenia, które nie będą 

wykorzystane i zostaną w szafie. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. 

Pytanie 3 

Player multimedialny - PM2 

Bardzo proszę o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga, aby player 

posiadał port szeregowy 3,5 mm RS-232, a nie port szeregowy 3,5 mm RS-323 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji Playera 

multimedialnego - PM2 znajdującej się w Załączniku nr 2b do SWZ w następujący sposób: 

 

Było: 

Player multimedialny - PM2 

Przemysłowy, odtwarzacz reklamowy Digital Signage 4K. 

Wsparcie 4K@60Hz, odtwarzanie w pętli, Prezentacje 

interaktywne, harmonogram pracy, praca w synchronizacji. 

Wsparcie dla kodeków H.265, H264, MPEG-1, MPEG-2 i WMV, 

wsparcie HTML5, wsparcie dla bmp, jpg, png; wsparcie dla 

formatów audio: MP2, MP3, AAC, and WAV. 

Złącza: zewnętrzne gniazdo micro SD (SDHC i SDXC) pamięć 

SDHC do 32gb, SDXC do 2TB; port USB, GPIO, port szeregowy 

3,5 mm RS-323; analogowe stereo, wyjście HDMI, 

Konfiguracja w ramach BrighAuthor, kompatybilny z 

BrightNetwork. 

Gwarancja producenta min. 12 msc 

 

Jest:  

Player multimedialny - PM2 

Przemysłowy, odtwarzacz reklamowy Digital Signage 4K. 

Wsparcie 4K@60Hz, odtwarzanie w pętli, Prezentacje 

interaktywne, harmonogram pracy, praca w synchronizacji. 

Wsparcie dla kodeków H.265, H264, MPEG-1, MPEG-2 i WMV, 

wsparcie HTML5, wsparcie dla bmp, jpg, png; wsparcie dla 

formatów audio: MP2, MP3, AAC, and WAV. 

Złącza: zewnętrzne gniazdo micro SD (SDHC i SDXC) pamięć 

SDHC do 32gb, SDXC do 2TB; port USB, GPIO; analogowe 

stereo, wyjście HDMI, 

Konfiguracja w ramach BrighAuthor, kompatybilny z 

BrightNetwork. 

Gwarancja producenta min. 12 msc 

 

Pytanie 4.  

Słuchawki doręczne G2 – kolor biały 

Wg załącznika nr 2 i 2b do SWZ należy dostarczyć 4 szt. słuchawek doręcznych G2 w kolorze białym. 

W załączniku nr 1a do SWZ należy jednak wycenić 5 szt. Proszę o informacje, która ilość jest 

prawidłowa. 

 

 



Odpowiedź: 

Różnica w liczbach słuchawek G2 w kolorze białym podanych w Załączniku 1a Formularz cenowy (5) 

a w Załączniku nr 2 i 2b (4) wynika z tego, iż zamawiający chce mieć do swojej dyspozycji jedną 

słuchawkę doręczną w kolorze białym, jako rezerwową. Liczba słuchawek obowiązująca Wykonawców 

znajduje się w Załączniku 1a do SWZ Formularz cenowy. 

II. Zmiany treści SWZ 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść Załącznika nr 1a do 

SWZ oraz Załącznika nr 2a do SWZ poprzez wykreślenie ze specyfikacji przewodu 12G-SDI. 

 

1. Zamawiający w Załączniku nr 1a do SWZ wykreśla punkt 5 w tabeli II. SPRZĘT 

MULTIMEDIALNY WYSTAWA MULTIMEDIALNA SALA nr 9 (Etap I). Zamawiający zamieszcza 

na stronie prowadzonego postępowania zmieniony Załącznik nr 1a do SWZ (Formularz cenowy – po 

zmianach). 

2. Zamawiający w Załączniku nr 2a do SWZ wykreśla punkt 4. w tabeli Specyfikacja techniczna 

urządzeń do sali nr 9 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz cenowy po zmianach 

 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiany treści SWZ są integralną częścią 

SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 


