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Kraków,  

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z 
późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu audiowizualnego 
oraz systemu rezerwacji sal konferencyjnych dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: 
DSO.271.3.4.2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Oferent dostarczając urządzenia systemu AV (np. projektory, procesory audio, wzmacniacze, 
system dyskusyjny) powinien dostarczyć i zamontować te urządzenia w określonych miejscach do 
gotowej instalacji (zakończonej właściwymi gniazdami i złączami), zrealizowanej w ramach prac 
budowlanych. W SIWZ istnieje zapis „sterowanie zainstalowanym sprzętem ma odbywać się przez 
pulpit integrujący wszystkie funkcje prezentacyjne” – załącznik numer 1, rozdział I, punkt 1. 
Ponieważ pulpit oraz urządzenia sterujące nie są przedmiotem dostawy, prosimy o określenie kto 
ma dokonać oprogramowania i skonfigurować systemem sterowania z nowo dostarczonymi 
urządzeniami oraz zintegrować z systemem Dali i roletami?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że integracja z systemem sterowania salą w zakresie zgodnym z 
przedmiotem zamówienia leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 2
W wykazie materiałów brak jest niezbędnych kabli konfekcjonowanych do połączeń pomiędzy 
urządzeniami w szafach Rack, czy należy uwzględnić te przewody w wycenie?

Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że zapewnienie przewodów do połączenia urządzeń w szafach rack leży 
w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 3
W wykazie materiałów brak jest jakichkolwiek przyłączy stołowych lub ściennych do podłączenia 
urządzeń źródłowych np. laptop, czy należy uwzględnić te przyłącza w wycenie?

Odpowiedź nr 3
Zamawiający informuje, że zapewnienie przyłączy AV leży w gestii Wykonawcy.
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Pytanie nr 4
Na rzutach II i IV piętra brak jest wrysowanych szaf Rack AV, czy należy uwzględnić takie szafy w 
wycenie?

Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że na piętrach II i IV są już zamontowane szafy rack, które może 
wykorzystać Wykonawca. W związku  z powyższym dodatkowe szafy rack dla tych pięter nie 
muszą być uwzględniane w wycenie.

Pytanie nr 5
Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wyspecyfikował nadajnik HDBaseT, 
punkt 6.2. Wymagane są w nim co najmniej 2 wejścia HDMI jedno wejście VGA oraz jedno wejście 
audio jack. Takie urządzenie umożliwia przesyłanie jednocześnie tylko jednego sygnału z jednego 
wejścia HDMI.

Sugerujemy zastosowanie nadajnika z jednym wejściem audio jack, z jednym wejściem HDMI, 
jednym wejściem VGA, oraz jednym wejściem Display Port. Takie rozwiązanie zapewni również 
możliwość podłączenia się do złącza Display Port z urządzeniami marki Apple takimi jak tablety, 
smatfony, laptopy, które nie posiadają wyjścia HDMI, czy Zamawiający dopuszcza takie 
rozwiązanie?

Odpowiedź nr 5
Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie, w którym będzie możliwość przełączania 
sygnału pomiędzy portami 2 x HDMI + 1 x Display Port + 1 x VGA oraz dopuszcza zastosowanie 
przejściówki Display Port – HDMI.

Pytanie nr 6
W związku nieczytelnymi lub mało czytelności oznaczeniami „etykiet AV” na rzutach: parter, I p, II 
p, prosimy o udostępnienie tych rysunków w takiej rozdzielczości by oznaczenia te były czytelne.

Odpowiedź nr 6
Zamawiający informuje, że rzuty mają charakter wyłącznie poglądowy i służą do orientacji 
w rozmieszczeniu elementów systemu. Dokładniejsze rzuty w formacie CAD zostaną udostępnione 
wybranemu w postępowaniu Wykonawcy.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych wyjaśnień 
przy przygotowywaniu składanych ofert, a wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. 
Udzielone wyjaśnienia nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie skutkują 
koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też 
Zamawiający nie przedłużył terminu ich składania.

Zbigniew Błocki

Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
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