
   Skierniewice, dnia 04.07.2022 r. 

MUZEUM HISTORYCZNE SKIERNIEWIC 

IM. JANA OLSZEWSKIEGO   

UL. Batorego 64j, 96-100 Skierniewice 

        

    Wszyscy Wykonawcy 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Historycznego 

Skierniewic” 

                                                                                                     

W związku ze złożonymi zapytaniami do SWZ, Zamawiający – Muzeum Historyczne Skierniewic, 

działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania: 

 

Pytanie nr 1 

w opisie przedmiotu zamówienia poz 3. Dyski SSD jest określona pojemność 48 TB natomiast w 

załączniku nr. 3 w specyfikacji dysku jest określona pojemność 16TB. Proszę o wyjaśnienie która 

pojemność jest właściwa. 

 

Pytanie nr 2 

Wygląda na to że w Opisie przedmiotu zamówienia jest określona łączna pojemność wszystkich 

dysków ze specyfikacji czyli 3 szt. x 16 TB = 48 TB – proszę o potwierdzenie. 

Odpowiedź nr 1 i Odpowiedź nr 2 łącznie: 

Specyfikacja parametrów urządzeń Excel (załącznik nr 3) zawiera poprawne parametry dysków. 

Tabela SWZ zawierała błąd - powinno być: dyski HDD 96 TB zestaw (6 sz po16 TB). Poniżej 

poprawiona tabela. 

Pytanie nr 3 

W załączniku nr. 3 do postępowania ZP 271.1.2022 występuje specyfikacja do projektora laserowego 

którego nie ma w Opisie Przedmiotu zamówienia – prosimy o doprecyzowanie czy mamy uwzględniać 

w ofercie projektor laserowy czy nie? 

Odpowiedź nr 3 

Projektor laserowy to jeden z zestawu 6 projektorów krótkoogniskowych. W celu ułatwienia 

zrozumienia SWZ i wyceny zamówienia, poprawiliśmy w tabeli zapis w tabeli poprzez wyodrębnienie 

projektora laserowego w osobnym wierszu. Poniżej poprawiona tabela. 

L.p. Produkt Jednostka miary 
1 Dyski HDD 96 TB dedykowane do serwera NAS (zestaw 

6 szt po 16 TB) 
1 zestaw 

2 Projektor krótkoogniskowy laserowy 1 szt. 

3 Projektory krótkoogniskowe 5 szt. 

4 UPS (uninterruptible power supply) 2 szt. 



5 Listwy antyprzepięciowe 10 szt. 

6 Kamery monitoringu 3 szt. 

7 Projektor do Sali wykładowo-koncertowej, z możliwością 
wykorzystania na zewnątrz 

1 szt. 

8 Punkty dostępowe do sieci WiFi, system zgodny ze 
standardem mesh 5 GHz 

1 zestaw 

9 Monitory biurowe „zwykłe” 2 szt. 

10 Monitor do obróbki grafiki 1 szt. 

11 Komputery - Zestawy komputerowe 2 zestawy 

12 Pendrive’y USB 3.0. 5 szt. 

13 Dyski zewnętrzne SSD  4 szt. 

14 Profesjonalne dyski SSD M2  2 szt.  

15 Karty pamięci „zwykłe” SD 5 szt.  

16 Karty pamięci  SD o podwyższonej prędkości zapisu  2 szt.  

17 Przełącznik sieci LAN (Switch) 1 szt. 

18 Kabel optyczny HDMI 30m  1 szt.  

19 Softbox zestaw (2 sztuki – mały i duży) 1 zestaw  

20 Lampa studyjna RGB, światło stałe, LED  1 szt.  

21 Mały mikser do dźwięków  1 szt.  

22 Serwer plików NAS obsługujący RAID 6 1 szt. 

 

Zmiana 1 

 

Zgodnie z SWZ Dział XVII pkt 1 - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 

04.08.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

po zmianach treść brzmi: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 05.08.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

                          

Zmiana 2 

Zgodnie z SWZ Dział XVIII pkt1: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod 

adresem https://ezamowienia.gov.pl 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 06.07.2022 r. do godziny 14:00.  

 

po zmianach treść brzmi: 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod 

adresem https://ezamowienia.gov.pl 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 07.07.2022 r. do godziny 14:00. 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/


 

Zmiana 3 

Zgodnie z SWZ Dział XIX pkt 1: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2022r., o godz. 11:30 

 

po zmianach treść brzmi: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2022r., o godz. 11:30 

 

Zamawiający modyfikuje OPZ, formularz cenowy załącznik nr 1 a do SWZ oraz załącznik nr 2 do 

umowy – protokół odbioru. Poprawne dokumenty zostaną opublikowane na str. prowadzonego 

postępowania oraz BIP Muzeum Historycznego Skierniewic.  

 

Zamawiający informuje, że pytania wraz odpowiedziami są integralną częścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert dla powyższego postępowania. 

 

Agata Niedziółka 

Dyrektor 

Muzeum Historycznego Skierniewic im. Jana Olszewskiego 

 


