
Wyjaśnienia do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik 

nr 3 do postępowania na udzielenie zamówienia pn. „zakup i dostawa sprzętu 

informatycznego i audiowizualnego z akcesoriami i oprogramowaniem do projektu pn. 

„Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”. 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z zapytaniami 

oferentów, które wpłynęły do Zamawiającego poprzez e-mail w dniach 08.09.2019 r. i 

09.09.2019 r., Zamawiający wyjaśnia oraz dokonuje modyfikacji treści Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 

 

Pytanie 1 – dotyczy pozycji nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. tablicy 

interaktywnej 

Czy Zamawiający dopuści Tablicę o obszarze projekcyjnym 1660.0 mm x 1170.0 mm  co      

z matematycznego wyliczenia daje 84,3" zachowując pozostałe Parametry zgodne z SIWZ, 

lub dopuści Tablicę o większej przekątnej, w formacie obrazu 16:10, tym samym 

umożliwiając udział w postępowaniu każdemu wykonawcy zdolnemu do wykonania 

zamówienia z zachowaniem uczciwej konkurencji   oraz równe traktowanie wykonawców? 

 

Odpowiedź 1 
Zamawiający dopuszcza Tablicę o obszarze projekcyjnym wynoszącym 1660.0 mm x 1170.0 

mm. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 2 - dotyczy pozycji nr 8 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. 

Komputer przenośny – laptop z oprogramowaniem 

Czy zamawiający dopuści w punkcie 8 laptop z matrycą antyrefleksyjną (anti glare)? 

 

Odpowiedź 2 
Zamawiający dopuszcza laptop z matrycą antyrefleksyjną (anti glare). W związku                   

z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 3 - dotyczy pozycji nr 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. Tablet 

z etui 

Czy w pozycji nr 5 - tablet z etui nie zaszła pomyłka w opisie rozdzielczości aparatu? Wg 

naszej wiedzy powinno być  aparat fotograficzny: tył min. 5.0 Mpix , przedni min. 2.0 Mpix, 

a jest:  aparat fotograficzny: tył min. 2.0 Mpix, przedni min. 5.0 Mpix. 

 

Odpowiedź 3 

W pozycji 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia parametry dotyczące 

rozdzielczości aparatu powinny brzmieć: tył min. 5.0 Mpix, przedni min. 2.0 Mpix.               

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 


