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WYJAŚNIENIA ZAPISÓW 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Dostawa sprzętu komputerowego z 

oprogramowaniem, dostawa i montaż sprzętu multimedialnego i innych pomocy 

dydaktycznych dla PSP w Sycynie.”  

Numer ogłoszenia: 237933 - 2012; data zamieszczenia: 11.11.2012; Znak sprawy: ES-

ZP-271/22/12 

 

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późniejszymi zmianami), Zamawiający wyjaśnia następujące zapisy w siwz: 

 

1. Dotyczy zapisów w:  

załączniku nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Część II. Tablica interaktywna, projektor, głośniki, projektor multimedialny, ekran 

projekcyjny, wizualizer    

Zad.5 Ekran projekcyjny 

Lp Parametr techniczny 

1 Rozmiar140x190 

4 Powierzchnia projekcyjna150x113 

5 Powierzchnia robocza (ekran z ramkami) 140x105 

 

Zgodnie z ogólnie przyjętym kartezjańskim układem współrzędnych XY oś X zwana osią 

odciętych jest osią poziomą, natomiast oś y zwana osią rzędnych jest osią pionową 

Odp. 

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską z „Rozmiar140x190” na „Rozmiar 190x140”. 

 

2. Dotyczy zapisów w:  

załączniku nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Część II. Tablica interaktywna, projektor, głośniki, projektor multimedialny, ekran 

projekcyjny, wizualizer    

Zad.5 Ekran projekcyjny 

Co oznacza poniższy parametr? 

7 Cechy specjalne Możliwość personalizacji 

 

Odp. 



Przez Możliwość personalizacji Zamawiający rozumie: 

dobór koloru obudowy ekranu 

sposób wysuwu ekranu  (przedni lub tylny) 

stronę montażu silnika  (prawa lub lewa) 

 

3. Dotyczy zapisów w : 

załączniku nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Część II. Tablica interaktywna, projektor, głośniki, projektor multimedialny, ekran 

projekcyjny, wizualizer    

Zad.5 Ekran projekcyjny 

8 Gwarancja 36 miesięcy (w tym 24 miesiące na powierzchnie projekcyjne), gwarancja na 

silniki 60 miesięcy 

oraz 

Zał. Do siwz Ogólne warunki umowy 

§ 7  
1. W okresie 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 

3 ust. 3 Umowy WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na dostarczony 

Sprzęt Elektroniczny wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

Który z okresów gwarancyjnych zdaniem Zamawiającego jest właściwy? 

Jeżeli wynikający z Umowy to  w jakim celu jest podana gwarancja na silniki 60 miesięcy 

skoro nie będzie można jej wyegzekwować od wykonawcy? 

Jeżeli wynikający ze Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, wnoszę o zmianę treści 

Umowy. 

Odp. 

Zamawiający wymaga aby okres gwarancyjny na wszystkie urządzenia i ich składowe 

elementy wynosił 36 miesięcy. Intencją Zamawiającego w przypadku długości okres 

gwarancji na silniki w ekranie projekcyjnym było jedynie zobrazowanie Wykonawcom 

na jakiej klasie i niezawodności ekranu zależy Zamawiającemu.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina Wykonawcom, iż wymaga parametrów sprzętu 

nie niższych niż określone w tabeli Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

 

4. Dotyczy zapisów w : 

załączniku nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

II Wymagania formalne  

pkt 1c Sposób instalacji systemu urządzeń sieci bezprzewodowej: 

Zamawiający wymaga aby prace instalatorskie związane z zamówieniem były wykonywane 

zgodnie ze sztuką instalatorską tzn.: 

Wszystkie urządzenia aktywne sieci komputerowej, powinny być umieszczone w szafie do tego 

celu przeznaczonej zgodnie z poniższą specyfikacją: 

szafa wisząca 6U szerokość  co najmniej 600 głębokość co najmniej. 450  mm 

jednoczęściowe. Parametry techniczne:  

- Podejście kablowe z góry i z dołu wyposażone w 1 przepust szczotkowy . 

- Drzwi przednie z szybą  i zamkiem na kluczyk 

- Zdejmowane ścianki boczne z zamkiem na kluczyk 

- Grubość ścian: 1,2mm, profile 19”: 2mm  

- Ładowność: 60kg 

Ze względu na specyfikę instalacji, Zamawiający wymaga, aby wszystkie Punkty Dostępowe  

były zasilane z sieciowego urządzenia aktywnego ( Power Over Ethernet ), zgodnie z normą  

IEEE 802.3af 



 

Czy szafa i przełącznik wspierający PoE są na wyposażeniu Zamawiającego, czy może 

Wykonawca musi je dostarczyć w ramach postępowania? 

Odp. 

Wykonawca musi dostarczyć w ramach niniejszego postępowania szafę i sieciowe 

urządzenie aktywne wspierające standard IEEE 802.3af. 

 

5. Dotyczy zapisów w:  

załączniku nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

II Wymagania formalne  

pkt 1e Ocena zgodności urządzeń z SIWZ 

Oferenci są zobowiązani do podania w ofercie producenta, typu i wersji oprogramowania 

wszystkich proponowanych urządzeń 

Zapis taki ma sens jedynie w przypadku komputerów przenośnych dla ucznia i nauczyciela. 

Pozostałe urządzenie wchodzące w skład postępowania albo posiadają oprogramowanie 

układowe (firmware), albo w ogóle go nie posiadają np.: szafka na komputery czy głośniki. Z 

informacji uzyskanych u producentów sprzętu wynika, iż nie są w stanie określić jaki 

firmware będzie wgrany na dostarczonym sprzęcie więc nie będzie możliwe wypełnienie 

wszystkich wymogów specyfikacji technicznej. 

W związku z powyższym proponuję zastąpienie zapisu Oferenci są zobowiązani do podania 

w ofercie producenta, typu i wersji oprogramowania wszystkich proponowanych urządzeń 

Odp. 

Zamawiający zmienia zapis na:” Wykonawcy są zobowiązani do podania w ofercie: 

producenta, modelu i numeru katalogowego wszystkich proponowanych urządzeń” 

 

 

/---/Burmistrz Zwolenia 


