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Jelenia Góra, 28.06.2017 r.
IZP-Z.271.18.2.2017
WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów
i nauczycieli” – dostawa sprzętu IT.
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.18.2017.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły
zapytania o następującej treści:3
PYTANIE NR 1
„Czy Zamawiający dopuści tablice interaktywne o wymiarach zewnętrznych 181 x 130 cm? Przy zadanych
proporcjach ekranu, wielkości obszaru roboczego jest to nie duża zmiana, a jednocześnie nie ogranicza
katalogu produktów jak obecne zapisy”.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Zgodnie z treścią Tomu III SIWZ Zamawiający w tabeli w pkt I w pozycji 3.5. określił parametry minimalne
zamawianego asortymentu.
Zamawiający zmienia zapis Opisu Przedmiotu zamówienia w zakresie pozycji 3.5 „Tablica – projektor
zestaw” nadając mu brzmienie:
(...)
ok. 175 cm szerokości (+/- 5%)
Wymiar zewnętrzny
ok. 130 cm wysokości (+/- 5%)
ok. 4 cm grubości
(+/- 5%)
tablicy
waga ok. 24 kg
(+/- 5%)
(...)
PYTANIE NR 2
„Czy Zamawiający dopuści głośniki montowane do ściany przy tablicy? Daje to większe możliwości
instalacyjne, ponadto głośniki takie są o wiele wyżej jakości – również dotyczy to połączenia – czy
Zamawiający dopuści połączenie kablem audio a nie przez USB? Obecne wymaganie głośników i tablicy
powodują, że pasuje produkt tylko jednego producenta, a jednocześnie nie wynika z tego nadzwyczajna
jakość produktu, która mogła by taki opis uzasadniać. Wręcz przeciwnie – możliwość zaoferowania
głośników z dedykowanym połączeniem audio umożliwi zaoferowanie sprzętu wyższej jakości o znacznie
lepszych parametrach użytkowych?”
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Zamawiający nie dopuszcza możliwości ściennego montażu głośników. Oferowane rozwiązanie winno
opierać się na głośnikach zintegrowanych lub dołączanych do tablicy.
Jednocześnie Zamawiający zmienia treść w pkt I Opisu Przedmiotu zamówienia w zakresie poz. 3.5
„Tablica – projektor zestaw” w następujący sposób:
Jest:

Wyposażenie

Interaktywna półka która za pomocą której można aktywować tryb
multi-color, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, min. 2 pisaki,
zestaw montażowy
Głośniki w pełni kompatybilne z tablicą interaktywną, - moc min. 40W,
montowane do tablicy, podłączenie z komputerem przez kabel USB (nie
potrzebne jest połączenie audio) poprzez wspólny Hub zawierający min.
regulację głośności, USB

Winno być:
Półka, możliwość aktywacji trybu wielokolorowego z poziomu półki
lub bezpośrednio z tablicy, oprogramowanie na płycie CD, niezbędne
okablowanie, min. 2 pisaki, zestaw montażowy.

Wyposażenie

Głośniki kompatybilne z tablicą interaktywną, moc zestawu
min. 30W (2x min 15W), zintegrowane lub montowane do tablicy,
zawierające min. regulację głośności.
Zamawiający wymaga by połączenie zestawu (tj. tablica+głośniki)
z komputerem realizowane było za pomocą jednego przewodu. Możliwe
jest podłączenie głośników za pomocą kabla audio z zastrzeżeniem,
że podłączenie głośników będzie znajdowało się przy tablicy np. przy
zastosowaniu Huba - (brak dodatkowego przewodu pomiędzy
komputerem a zestawem)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie
ulegają zmianie.
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