
cEhlTRuM [j§ŁŁ,§ W§PÓLNYcH
.E,:2-j'żobó,{
§*iec nad ,tfllłą

NlP 5090067498, REGON 365791409

g,[ilj§iil,1,- $aeowra'fi, uNlAEuRopEJ'KAH

Ę ,*;;[;1,;iołatny serce polski

Solec Nad Wisłą dnia, 16.07,2020r.

oDPoWlEoź nł WNlosEK NR 2 o vwlłśNlENlE rReścl slwz

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu multimediatnego w ramach PĄektu Pt,

,,lJezniowie , pot"nąri"ń _ p,odńosimy .kćmpetencje ńtuczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach

Fodstawowych * eńnii sońc nad Ńisłą" róalizońan.ego,w ramach Rpo Województwa Mazowieckiego
';&;i;;;ś;;ri"go pirór-óiię ęuropejsią w ramach sróaxow Europejskiego Funduszu SPołecznego,

zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści slwz o następującej treści:

Pytanie nr 1

O'otyczy poz.7 Głośniki do tablic interaktywnych
proszę o zmianę wymagań dla głośników w punkcie 1. na "Głośniki kompatybilne z tablicą interaktywną z

Boo'#,"or"ois ten wyklucza się r).pi."* wymagań nr 3 "odpowiednie pońy umożliwiające Pracę głośników

[rzy poołą&eniu prżewodowym komputera z tablicą interaktywną.

Dodatkowo głośniki o" ńori" interaktywnycnl tar finalnie poółączbne są do komputera i dźwięk wysyłany

jest do głosńików z komputera .a nie z tablicy, 
^l,.1_1.i,.r, i ła iaal nailal

producenci tablic oferują dedykowane rozrł,tiązaniadla swoich produktów i to jest najlepsze rozwlązanle

funkcjonalne.
*,,j

Pytanie nr 2
Proszę wyjaśnió, czy Zamawiający nie do.konał omyłkipisarskiej iw pozycji 7, głośnikido tablic

ii,tói"ńŃńvch podół zamiast w}maganej ilości sztuk 3 wpisując 4.

W pozycji 4. tablica interaktywna *yr"g" 3 ń1,1c, a w pożycli ż, ł głosnit<ow? Czy czwańy głośnik będzie

,v[ó dvćt"n y to ta b l icy posiad a n ej, przeiz Zamawi ające g o (jaki ej? )

Na podstawie ań. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t,j, Dz, U z 2019 poz, 1843)

Zamawiający udziela następujących wyjóśnień: _.
ad 1) W specyfikacji nie ma)aóńÓj sprzóczności. Głośniki do tablic interaktywnych mają bycprzeznaczone

do tablic interaktywnych, zatem te urządienia muszą być ze sobę kompatybilne. z drugiej strony tablica

interaktywna musi współpracowaó z xońputerem/ 
'laptopem . Zatem musi mieÓ PońY umozliwiające

podłączenie tablicy z komputerem/ laptopóm. iermin "poiączenie pzewodowe" zostało uzyte w tym celu, Że

pńy bezprzerooowym p|łl.r"liu. tioli'cv i xońputeremi laptopem, głośniki nie działają (a PrzYnajmniej

ŻdJcydowana większośó głośnikow),

ad 2) W pozycji 7 nie ma omyłki pisarskiej. Cztery głośniki zpoz,7 są dla Publicznej Szkoły Podstawowejw

Solcu nad Wisłą. Nie mają nic wspólneÓ",; 3 ia"blicami v',p:= ł Óla PuoIicznej Szkoły Podstawowej w

pawłowicach. Dlatego jest zapis o tym, zei;ołosnit<i kompatybilne z dowolną tablicą interaktywną",

l(ierounik Csńtńo U§lug Wspólnń
,]j
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