
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 

oferenta, które wpłynęły do Zamawiającego poprzez e-mail w dniu 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 wyrazi zgodę na zaoferowanie tablic o obszarze projekcyjnym 1527 x 1145 

mm? 

 

Odpowiedź 1 
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Tablicy o obszarze projekcyjnym wynoszącym 

1527 x 1145 mm. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 2 – dotyczy pozycji nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. tablicy 

interaktywnej 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tablic z przekątną powierzchni roboczej 

78,7”? 

 

Odpowiedź 2 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tablic z przekątną powierzchni roboczej 

wynoszącą 78,7”. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 3 - dotyczy pozycji nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. tablicy 

interaktywnej 

W opisie przedmiotu zamówienia – tablica interaktywna, Zamawiający wymaga m.in.: rodzaj 

powierzchni: porcelanowa PolyVision e3. Zwracam uwagę Zamawiającego, że jest  to nazwa 

własna dot. tablic TTBoard a określająca rodzaj powierzchni tablicy – porcelanowa (inaczej 

ceramiczna). Inni producenci tablic nie mają możliwości korzystania z nazewnictwa 

zastrzeżonego prawami autorskimi. Czy, mając na uwadze powyższe, Zamawiający zmieni 

opis przedmiotu zamówienia na: rodzaj powierzchni – ceramiczna? 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia na: rodzaj powierzchni – ceramiczna.             

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z pkt 4.6. Zaproszenia do złożenia oferty                  

w przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 



równoważny”. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia poprzez ten parametr 

miał na myśli jakość oraz trwałość wykonania urządzenia. 

Pytanie 4 - dotyczy pozycji nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. tablicy 

interaktywnej 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tablic o wymiarach powierzchni 

roboczej 1638 x 1145 mm? 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tablic o wymiarach powierzchni roboczej 1638 x 

1145 mm. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 5 - dotyczy pozycji nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. tablicy 

interaktywnej 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tablic o parametrze: tryb pracy - dwa 

(sterowania komputerem z poziomu pulpitu i interaktywny)? 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tablic o parametrze: tryb pracy – dwa.              

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 6 - dotyczy pozycji nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. tablicy 

interaktywnej 

W opisie przedmiotu zamówienia – tablica interaktywna, Zamawiający wymaga m.in.: 

„otwieranie plików *.int, *.ints, *.pdf”, „zapisywanie jako plik *.ints”, „eksport stron do 

formatów: *.pbm, *.pgm, *.ppm, *.xbm, *.xpm, *.tiff, *.jpeg", *.ptt,*.doc, *.swf. Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tablic bez ww. funkcji? 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający odstępuje od tych parametrów w opisie przedmiotu zamówienia. W związku      

z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 7 - dotyczy pozycji nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. tablicy 

interaktywnej 

W opisie przedmiotu zamówienia – tablica interaktywna, Zamawiający wymaga m.in.: 

interfejs z podziałem na obszar rysowania, pasek menu, zakładki narzędziowe oraz listwę 

ogólną. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tablic bez „listwy ogólnej”? 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie tablic bez „listwy ogólnej”. W związku              

z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 



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

mobilnego do tablicy interaktywnej 

Czy Zamawiający wymaga, by statyw jezdny był wyposażony w wysięgnik na projektor? 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający nie wymaga, by statyw jezdny był wyposażony w wysięgnik na projektor. 

 

Pytanie 9 - dotyczy pozycji nr 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. statywu 

mobilnego do tablicy interaktywnej 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu dopasowanego do tablic o 

wysokości w zakresie 121-141? 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu dopasowanego do tablic o wysokości w 

zakresie 121-141. Zamawiający wymaga, aby statyw był dostosowany do wysokości 

zaoferowanej tablicy interaktywnej. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje 

odpowiednio modyfikacji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 10 - dotyczy pozycji nr 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. 

statywu mobilnego do tablicy interaktywnej 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie statywu z kółkami gumowymi? 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie statywu z kółkami gumowymi. W związku         

z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 11 - dotyczy pozycji nr 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. 

projektora multimedialnego 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie projektora z wbudowanym zasilaczem? 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie projektora z wbudowanym zasilaczem.              

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji Szczegółowego 

opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 12 - dotyczy pozycji nr 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tj. 

projektora multimedialnego 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie projektora bez wejścia S-Video? 

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie projektora bez wejścia S-Video. W związku       

z powyższym Zamawiający dokonuje odpowiednio modyfikacji Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia w tym zakresie. 



Jednocześnie mając na uwadze istotną zmianę parametrów niektórych pozycji                         

w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wydłuża termin składania 

ofert w postępowaniu do końca dnia 16 września 2019 r. tj. do godz. 23:59. 


