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WYJAŚNIENIE TREŚcl slwz NR 1

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt,

,,Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach
padstawowych w Gminie So/ec nad Wisłą" realizowanego w ramach RPO Wojewodztwa Mazowieckiego
współfinansowanego przez tJnię Europejską w ramach środkow Europejskiego Funduszu Społecznego,
znak:ZPiRG. 27 1 . 8. 2020,

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści S|WZ o następującej treści:

Pytanie nr 1.
W Załączn|ku nr 6 do S|WZ w poz. 5 Zamawiający wyspecyfikował projektor krotkoogniskowy z uchwytem
ściennym,
Czy Zamawiający dopuści znacznie lepszy projektor ultra krotkoogniskowy o parametrach:
Technologia przetwarzania obrazu: 3LCD
Rozdzielczośc natywna: min. WXGA (1200 x B00)
Jasnośc: min. 3.300 lumenów
Kontrast: min. 10.000:1
Minimalny wspołczynnik projekcji: max. 0,3:1
Zywotnośc lampy: NORMAL. min. 4,000h
Złącza,, min. HDMl, USB, wejście i/ lub wyjście audio
Uchwyt do projektora ultra krotkoogniskowego.

Pytanie nr 2.
W Załącznlku nr 6 do S|WZ w poz. ,10 Zamawiający wyspecyfikował monitor interaktywny, gdzie wymagania
dotyczące kontrastu wskazują na okreslonego producenta/dostawcę co stanowi naruszenie ustawy Prawo
Zamowień Publicznych i ograniczeniem konkurencji w zamówieniach publicznych i rownego traktowania
oferentow,
Czy zamawiający dopuści monitor interaktywny o parametrach: Kontrast statyczny: min. 120a:1?

Pytanie nr 3.
\Al załączniku nr 6 do slwz w poz. 12 zamawiający wyspecyfikował uchwyt do monitora interaktywnego,
gdzie wymaga mozliwośc pochylenia +1-15" co w tym przypadku ze względu na ergonomię i sposob
użytkowania, nie ma uzasadnienia. Monitor interaktywny powinien byc zainstalowany pod kątem 90 stopni w
stosunku do podłoza aby nauczyciel i uczniowie mogli go wygodnie obsługiwac oraz obraz z niego był
dobrze widoczny przez uczniow. Czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu?

Na podstawie ań. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 poz. 1843)
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedź na pytanie nr 1

Niestety, ale Państwa "znacznie lepszy projekto/' nie spełnia minimalnych wymagań Zamawiającego w
zakresie:
Technologia przetwarzania obrazu: 3LCD zamiast DLP
Jasność: 3.300 lumenow, gdzie min. wynosi 3.500 lumenow
Kontrast: 10,000:1, gdzie min. wynosi 20.000:1
Projektor w proponowanej przez Państwo specyfikacji zostanie odrzucony.
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Odpowiedź na pytanie nr 2:
Specyfikacja ZamawiĄącego nie wskazuje na żaden konkretny monitor interaktywny. Na rynku jest wiele
spzętów spełniających te wymagania, gdzie Zamawiający zna co najmniej 3 modele, 3 róznych firm.
Jednakże ZamawiĄący dopuści rownież monitor interaktywny o kontraście dynamicznym min. 4000:1.
Monitor o kontraście statycznym 1200:1 spełni wymagania Zamawiającego o ile producent wyspecyfikował,
ze v/w. monitor posiada kontrast dynamiczny na poziomie min.4000:1. Jeśli producent nie poda tego
parametru, a kontrast statyczny jest rowniez ponizej wańości min,4000:1, to ww.monitor nie spełnia
wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Monitor będzie 1eszcze lepiej widoczny pżez uczniów jeśli będzie mozliwość pochylenia monitora o +/-15 st.
W ten sposób jest możliwe usunięcie odblasków mogących przeszkadzaó w oglądaniu obrazu. Jest wiele
uchwytów spełniających parametr pochylenia uchwytu o +1-15 st, zatem spełnienie tego wymagania nie jest
w źaden sposób uciążliwe, a kozyści z jego zastosowania są potencjalnie spore. ZamawiĄący nie odstąpi
od tego wymogu.

Zamawiający informuje, że pytania, odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofeń.

ZamawiĄący informuje, że ustalenia dotyczące terminu składania i otwarcia ofeń pozostają
bez zmian tj. składanie ofeń do 20.07.2020 r. godz. 12.00; otwarcie ofeń 20.07.2020 r. godz.
12.15.
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