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                Tarnów, 17.03.2021 r.  

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w sondażu rynkowym 

Dotyczy: Sondaż rynkowy nr L.Dz./K-dzpz/1075/2021 z dnia 12.03.2021 r. na „Wykonanie 

filmu eksperckiego pt. Zautomatyzowane oświetlenie dekoracyjne budynku z 

wykorzystaniem sterownika Siemens LOGO!”. 

 

Pytanie 1:  

Czy Wykonawca ma przyjechać do PWSZ i nakręcić nagranie, czy też zabezpieczenie eksperta, 

sprzętu itp. leży po stronie Wykonawcy?. 

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 1: 

Wszystkie koszty ponosi Wykonawca, Zamawiający zamawia gotowy produkt/dzieło. 

Zabezpieczenie eksperta, narzędzi, sterownika, modułów, sensorów, czujników, 

oprogramowania, przygotowanie modelu czy też sposób realizacji będzie/winno być 

autorskim rozwiązaniem Wykonawcy. Film ekspercki musi natomiast zawierać realizację 

założeń opisanych w sondażu rynkowym “Wykonanie filmu eksperckiego pt. 

Zautomatyzowane oświetlenie dekoracyjne budynku z wykorzystaniem sterownika Siemens 

LOGO!”. 

 

Pytanie 2: 

Czy zapewniają Państwo eksperta/model/sterowniki i osoby prezentującą zagadnienia w 

filmie dotyczącym wykonania filmu eksperckiego pt. Zautomatyzowane oświetlenie 

dekoracyjne budynku z wykorzystaniem sterownika Siemens LOGO)?.  

 

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 2: 

Uczelnia nie zapewnia eksperta/model/sterowniki i osoby prezentującej zagadnienia w filmie 

eksperckim. Te koszty ponosi Wykonawca. Zamawiający zamawia gotowy produkt/dzieło. 

Zabezpieczenie eksperta, narzędzi, sterownika, modułów, sensorów, czujników, 

oprogramowania, przygotowanie modelu czy też sposób realizacji będzie/winno być 

autorskim rozwiązaniem Wykonawcy. Film ekspercki musi natomiast zawierać realizację 

założeń opisanych w sondażu rynkowym “Wykonanie filmu eksperckiego pt. 

Zautomatyzowane oświetlenie dekoracyjne budynku z wykorzystaniem sterownika Siemens 

LOGO!”. 

 

Pytanie 3:  

Czy także po naszej stronie jest zorganizowanie hardware: napisu świecącego siemens, 

zasilacza oraz oprogramowanie sterowników i napisanie programu?. 
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Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 3: 

Tak - Uczelnia zamawia gotowy produkt/dzieło w postaci filmu eksperckiego. Zamawiający 

zamawia gotowy produkt/dzieło. Zabezpieczenie eksperta, narzędzi, sterownika, modułów, 

sensorów, czujników, oprogramowania, przygotowanie modelu, podłączenie, napisanie 

programu leży po stronie Wykonawcy jak również sposób realizacji będzie/winno być 

autorskim rozwiązaniem Wykonawcy. Film ekspercki musi natomiast zawierać realizację 

założeń opisanych w sondażu rynkowym “Wykonanie filmu eksperckiego pt. 

Zautomatyzowane oświetlenie dekoracyjne budynku z wykorzystaniem sterownika Siemens 

LOGO!”. 

 

Pytanie 4:  

Mają Państwo to Logo które ma być świecące na budynku, czy mamy wytworzyć takie na 
potrzeby filmu? 
Jakie to ma być logo, np. uczelni? 
Czy mają Państwo projekt tego logotypu? 
Czy wymagany jest też montaż tego logo na budynku ? 
 

Odpowiedź PWSZ w Tarnowie do pytania nr 4: 

LOGO!  - to nazwa modułu logicznego (sterownika) firmy Siemens. Taki sterownik ma być 

platformą do sterowania oświetleniem w budynku. Dobór odpowiednich czujników 

pozwalających na sterowanie oświetleniem i spełniających założenia opisane w sondażu leży 

po stronie Wykonawcy.  

 

 

 

       Aneta Żurawska-Lany 

     Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
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