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Dotyczy: 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę i montaż mebli biurowych oraz sprzętu AV do sal 

konferencyjnych” (BAG-92/20). 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:  

Pytanie nr 1: 

Proszę o określenie jakiej wielkości są poszczególne sale – szerokość, długość. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że sale posiadają następujące wymiary: 

- sala na p. IV - szerokość 5,20 m, długość 8,30 m; 

- sala na p.VI - szerokość 4,80 m, długość 10,00 m; 

- sala p. XI – szerokość 3,60 m, długość 7,90 m. 

Pytanie nr 2: 

Proszę o określenie w których salach będzie znajdował się jaki sprzęt. Ilość sprzętu wskazuje na 4 

sale, a wymieniono 3.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że wyposażane będą trzy (3) sale: 

- sala na p. IV – część II SIWZ pozycje 10-12; 

- sala na p. VI - część II w SIWZ pozycje 1-9; 

- sala na p. XI  – część II  w SWIZ pozycje:13, 14, 15, 17, 18, 20, 21; 
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Pytanie nr 3: 

Z wyjaśnień nie wynika gdzie mają znaleźć się przyłącza HDMI. Proszę o doprecyzowanie czy mają 

znaleźć się wszystkie 3 w jednej Sali czy w poszczególnych salach po 1. 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że w sali na p. XI powinny znaleźć się trzy (3) przyłącza HDMI. 

Pytanie nr 4: 

Proszę o doprecyzowanie kwestii przewidzianych przyłączy stołowych. Po stronie wykonawcy 

będzie doprowadzenie okablowania do przyłączy, nie określono jednak jakiego rodzaju złącza będą  

w mediaporcie ani nie określono ilości mediaportów dla poszczególnych sal.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia dla Części I pkt 1 i 4 - w sali na    

p. IV przewidziane są 4 media porty (każdy blat prostokątny stołu), zaś w sali na p. VI przewidziano 10 

media portów (każdy stół). W sali na p. XI Zamawiający chce mieć możliwość podłączenia urządzeń za 

pomocą gniazd HDMI w trzech miejscach na sali, zgodnie z treścią Opisu przedmiotu zamówienia dla 

Części II poz. 21 SIWZ. 

Pytanie nr 5: 

Czy możliwa jest wizja lokalna?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania.  


