Sudół-Krzemionki, 23 czerwca 2022 r.

PR. 261.1.2021
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
bez możliwości negocjacji na dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych
oraz beaconów działających w oparciu o aplikację mobilną przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych
ramach inwestycji pn. Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki
oraz Pałacu Wielopolskich (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00208478/01 z dnia
14 czerwca 2022 r.).
Strona internetowa prowadzonego postępowania http://www.bip.muzeumostrowiec.pl/
Wyjaśnienie treści SWZ
Zamawiający, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając
zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej treść zapytań,
które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1: „Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
wyposażenia pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, w związku z wątpliwościami
dotyczącymi zakresu przedmiotu zamówienia – część III, mającymi istotny wpływ na cenę,
zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w poniższych kwestiach.
Jednym z produktów wchodzących w skład zestawu elementów do strefy edukacyjno-rekreacyjnej
jest tablica edukacyjna dźwiękowa zewnętrzna, 13 sztuk. Wnioskować zatem można, iż wszystkie
13 tablic posiadać powinny wbudowane głośniki, gdyż wówczas tablice pełnić będą przypisaną
nazwie tytułowej funkcję, tj. odtwarzać dźwięki. Jednakże dalszy opis produktu wskazuje, iż
wbudowane głośniki będą jedynie w 12 sztukach, co jest wzajemnie sprzeczne.
Proszę zatem o doszczegółowienie czy:
1. Wszystkie 13 tablic to tablice dźwiękowe, posiadające wbudowane głośniki? Czy jedna z tablic
będzie planszą tradycyjną, edukacyjną bez elementów dźwiękowych, zawierające jedynie
ogólny opis ptaków występujących w rezerwacie, natomiast pozostałe 12 sztuk to tablice
„śpiewające”?
2. Czy tablice z wbudowanymi głośnikami winny prezentować odgłosy pojedynczego ptaka z
gatunków wskazanych w specyfikacji, tj. drozd śpiewak, dudek, dzierzba gąsiorek, dzięcioł
średni, lelek kozodój, muchówka żałobna, pierwiosnek, pleszka, puszczyk zwyczajny, rudzik,
świergotek drzewny, zięba, co oznacza iż jeden gatunek pokazany byłby w jednej tablicy
dźwiękowej, czy każda z tablic „śpiewających” winna obejmować opis oraz dźwięki różnych
gatunków ptaków z wyżej wskazanych?
Mając na uwadze powyższe wątpliwości, w sposób istotny wpływające na warunki wykonania
przedmiotu umowy, w szczególności jego cenę, wnoszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe
pytania, celem jednoznacznego doszacowania potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu
zamówienia”.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zestaw, o który Państwo pytają składa się w sumie z 13
tablic. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jedna tablica powinna zawierać opis ogólnych

informacji na temat ptaków występujących w rezerwacie, a pozostałe 12 sztuk opis różnych
gatunków ptaków zamieszkujących rezerwat ze zdjęciami. Tablica zawierająca ogólne
informacje o ptakach występujących w Krzemionkach powinna być tablicą tradycyjną, bez
wbudowanych głośników. Głośniki powinny być zamontowane jedynie w 12 tablicach
„gatunkowych” prezentujących opis, ale także odgłos charakterystyczny dla danego gatunku
wymienionego w specyfikacji, np. na tablicy z dudkiem powinien znajdować się opis tego
gatunku, jego zdjęcie, a z głośników wybrzmiewać jego dźwięk/odgłos.

Pytanie 2: „Dzień dobry.
Składamy ofertę :Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich.
Poniżej cytuję fragment ze specyfikacji:
"Dostawa sprzętu i wyposażenia nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy do danego obiektu
Muzeum, a następnie przedmiot zamówienia zostanie kosztem i staraniem Wykonawcy wniesiony
do pomieszczenia wskazanego jako miejsce dostawy oraz odpowiednio rozmieszczony,
podłączony oraz uruchomiony zgodnie ze wskazaniem przez Zamawiającego."
Prosiłabym o informację czy informacja powyżej informuje również o montażu tablic zewnętrznych?
Nie jest to jasno określone w treści. Dlatego prosiłabym o wyjaśnienie.”
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że informacje, o które Państwo pytają, znajdują się w
Załącznikach do SWZ stanowiących jej integralną część:
1. W Załączniku nr 2 do SWZ – Projektowanych postanowieniach umowy:
1) § 1:
- ust. 1 – Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem oraz odpowiednio:
rozmieszczeniem, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem, zgodnie ze wskazaniem
przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia – część ……………. (część zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą Wykonawcy),
- ust. 6 – Dostawa obejmuje także transport wraz z wniesieniem oraz odpowiednio:
rozmieszczeniem, montażem, podłączeniem oraz uruchomieniem, zgodnie ze wskazaniem
przez Zamawiającego, kosztem i staraniem Wykonawcy do obiektów Zamawiającego,
2) § 4:
- ust. 2 – Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy za
część …………….. zamówienia wraz z transportem, wniesieniem, rozmieszczeniem,
montażem, podłączeniem i uruchomieniem oraz innymi, niezbędnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia czynnościami,
2. W Załączniku nr 3 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia:
- ust. 2 lit c – W ramach niniejszego zadania Zamawiający przewiduje do wykonania
odpowiednio montaż, instalacja, rozmieszczenie elementów wyposażenia, urządzeń i
sprzętu multimedialnego,
- ust. 3 – w wykazie wyposażenia dla części 3 zamówienia Zamawiający zaznaczył w opisie
w punkcie 2 Zestaw elementów do strefy edukacyjno-rekreacyjnej dotyczącym pozycji
Tablica edukacyjna zewnętrzna, 4 sztuki, że „Tablice zamontowane na drewnianych
konstrukcjach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego”, w pozycji Tablica edukacyjna
dźwiękowa zewnętrzna, 13 sztuk, że „Tablice będą zamontowane na zewnątrz w istniejącej
drewnianej obudowie” oraz w pozycji Dendrofon, 1 sztuka, że „Konstrukcja o wymiarach ok.
200 cm x 150 cm do zamontowana na stałe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego”.
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