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pod nazwą: Dostawa sprzętu muttimedialnego w ramach pĘektu pt.
,,Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach
Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą" realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego
wspÓffinansowanego prąr,Yłi*^rx;lęenXa w' ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający inforłn,ui€o,iew"pĘp§ł,w.gĘsek o wyjaśnienie treści SlWZ o następującej treści:

1 prosimy Ó inroird"ię 
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ńumer 10 zamawiający dopuści monitory o kontraście
dYnamicznym 4000:1 ( w tym momeilci'e w specyfikacji widnieje zapis o kontraście Śtatycznym). W praktyce
kontrast statyczny w monitorach dotykowych osiąga maksymalnie 1200:1, zaś podawańa cŹęsto w'
monitorach skala 4000:1 dotyczy kontrastu dynamicznego. Brak zmiany podanego parametru spowoduje
brak mozliwościzłozenia skutecznej oferty z powodu braku na rynku sprzętu spełniającego wcześniej
wspomniany zapis,
Polecamy wyjaśnienie dotyczące kontrastu dynamicznego na stronie:
https://www.euro.com. pl/slownik. bhtm!?definitionld=26461 6932
.,,Wielkośó określająca stosunek pomiędzy najciemniejszym a najjaśniejszym punktem, wyświetlanym w
tY,m samym czasie na ekranie. Uzyskiwana jest poprzez stosowanie róznych algorytmów programowych,
wpływających na postrzeganie wyświetlanego obrazu (m.in. zmianę jasności podŚwiótleniawraŻze zmianą
wyŚwietlanego obrazu). Wańośó kontrastu dynamicznego jest zazwyczaj kilkukrotnie vlyższa od
rzeczywistego kontrastu matrycy (patrz hasło: Kontrast statyczny), przez co parametr ten jesi częściej
Prezentowany w materiałach reklamowych. Wielkośó kontrastu dynamicznego można porównywać jeóynió
pomiędzy produktamitego samego producenta. "

2. Czy zamawiający dopuści monitor nie Posiadający portu Display Port bądź dołączenie do zestawu
PrzejŚciówki? Pragniemy zauważyc, ze zdecydowana większośó urządzeń pracu.le na typowych portach
HDMl ,który jest najbardziej popularnym Łe wszystkich cyfrowych złączy. Wszystkie monitory interaktywne
dostępne na rynku posiadają duzą ilośc Aączy HDMl, pozwalającą na nieograniczanie mozliwości
użYtkowania monitora przy stosowaniu przejściówki. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że monitory
interaktywne nie są sprzętem, który przenosi się z sali do sali. Dlatego zasiosowanie przejściówki, lub
odpowiednio długiego kabla o końcówkach HDMl i Display
PÓń 1ig b,ędzie w żaden sposób utrudniało pracy ze spzętem. Dodatkowo informujemy, ze kupują państwo
SPźę.t, ktÓry przystosowany jest do pracy w 4K. Porty Display Port dostosowane są dowyświetlanla obrazu
w'takiej rozdzielczościtylko pzy wykorzystaniu kabli do 2 metrów długości (HDMI mogą być długie nawet na
30 metrow). Dodatkowo kabel DisplayPort nie posiada wsparcia danych sieciowych oiazńa brak kanału
zwrotnego dla audio. Żrodło:

https://www.morele.neVwiadomosc/hdmi-czy-displayport-co-jest-lepsze-jak-v,tybract2719t#3
Nie ma przesłanek do tego aby uzywaó pońu Display Port zamiast poru HDM| bądż aby nie dopuszczaó
zastosowania przejściówki. Dlatego prosimy o dopuszczenie zastosowania przejściówki bądż usunięcie
zapisu o tym złączu
\N razie uwzględnienia pytań prosimy o odpowiednie wydłuzenie terminu składania ofert, tak aby mozliwym
było złożenie dokumentów do postępowania drogą spedycyjną.

Na podstawie ań. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 1843)
Zamawiający udziela następujących wyjaśn!eń:
Odpowiedź na pytanie nr 1:

ZamawiĄącv dopuści rownież monitor interaktywny o kontraście dynamicznym min. 4.000:1, o ile producent
wyspecyfikował, że ww, monitor posiada kontrast dynamiczny na poziomie min. 4000:1. Jeśli producent nie
poda tego parametru, a kontrast statyczny jest równiez ponizej wańości min. 4000:1, to ww. monitor nie
spełn i wymagań Zamawiającego,
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Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający wyspecyfikował tylko 1 monitor interaktywny, który znajduje się w poz. 10 zapytania. Minimalne
wymagania dla monitora w zakresie wejśó/ wyjśó zostały określone następującą: portow USB - min. 3 szt.
pońów HDM| - min. 2 szt., VGA (D-Sub), RJ-45 (LAN), port typu OPS. W tej specyfikacji nie ma portu
Display Poń, zatem pytanie jest bezzasadne.
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