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Brzeźnio, dn. 20.08.2015r. 

 

 

                                                                                            Do wszystkich wykonawców 

 

 

 

Wyjaśnienia do treści siwz 

Modyfikacja treści siwz 

 

Dotyczy: 

Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły 

plastyczne, sprzęt komputerowy, multimedialny oraz wyposażenie do sal, szatni, kuchni  

i toalet w ramach projektu  „Radosne przedszkole” realizowanego przez Gminę Brzeźnio 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień 

do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pytania, które wpłynęły do niego  

w dniach 18 i 19 sierpnia 2015 r. 

 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych 

informuję, że w treści siwz dokonuje się zmian, które znajdują się poniżej. 

 

Pyt.1.  

Poz. 21 osłony na kaloryfer. Co zamawiający rozumie przez obrotowe żeberka? 

 

Odpowiedź:  

Przez obrotowe żeberka należy rozumieć taką osłonę na kaloryfer, która składa się  

z żeberek/listew obracających się w taki sposób, że latem kaloryfer można całkowicie zakryć 

a zimą odsłonić. 

 

Pyt. 2. 

Czy zamawiający zaakceptuje osłony na kaloryfer w postaci: Osłona w postaci panelu 

przedniego z wyciętymi kołami wykonana z MDF malowana na wybrany kolor bądź też 

osłonę połączoną z elementami manipulacyjnymi, wykonana ze sklejki, złożone z 3 paneli  

z miejscem na mocowanie elementów sensorycznych? 

 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający utrzymuje zapisy siwz w powyższym zakresie. 

 

Pyt. 3.  

W załączniku 6.6 poz. 1 dla SP w Kliczkowie Wielkim oraz Ostrowie Zamawiający opisał 

przedmiot zamówienia wskazując na konkretny model ekranu Delfin, który obecnie nie jest 

dostępny na rynku. W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni opis parametrów 

technicznych ekranów projekcyjnych i dopuści ekran o parametrach: 

Ekran ścienny: 

- wymiary ekranu min. 120x120 

- format 4:3 

- przekątna obrazu min. 80 cali 
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- powierzchnia mat white 

-obudowa metalowa w kolorze białym 

- blokada zabezpieczająca przed zwijaniem  

 

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz : 

w załączniku 6.6 dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie 

Wielkim,  str. 117poz.1 : jest: 

 „Ekran projekcyjny:   

Ekran projekcyjny na ścianę. Rozmiar (całość): min. 120x 120 cm. Wymiary (obraz): 154 x 

117 (biała powierzchnia).  

Przekątna: 200 cm.  

Kąt widzenia: 160  

Proporcja obrazu: 4:3 

Fabric: Polyester: 30%, PVC: 70%” 

 

zmienia się na: „ Ekran ścienny: wymiary ekranu min. 120x120 cm, format 4:3, przekątna 

obrazu min. 80 cali, powierzchnia biała matowa, obudowa metalowa w kolorze białym lub 

szarym, blokada zabezpieczająca przed zwijaniem”. 

 

w załączniku 6.6 dla Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie,  str. 120  poz .1 : 

jest: 
 „Ekran projekcyjny:  Ekran projekcyjny na ścianę. Rozmiar (całość): min. 120x 120 cm. 

Wymiary (obraz): 154 x 117 (biała powierzchnia).  

Przekątna: 200 cm.  

Kąt widzenia: 160  

Proporcja obrazu: 4:3 

Fabric: Polyester: 30%, PVC: 70%” 

 

zmienia się na: „„ Ekran ścienny: wymiary ekranu min. 120x120 cm, format 4:3, przekątna 

obrazu min. 80 cali, powierzchnia biała matowa, obudowa metalowa w kolorze białym lub 

szarym, blokada zabezpieczająca przed zwijaniem”. 

 

Pyt. 4  

W załączniku 6.6 poz. 2 dla SP w Kliczkowie Wielkim oraz Ostrowie Zamawiający zawarł 

opis parametrów technicznych wskazując na konkretny model tablicy Myboard 84. Jest to 

niezgodne z Prawem zamówień Publicznych, bowiem opis przedmiotu zamówienia powinien 

być sporządzony w sposób umożliwiający zaoferowanie sprzętu co najmniej 3 producentów 

dostępnych na rynku. W związku z powyższym, Czy zamawiający zmieni opis przedmiotu 

zamówienia w sposób umożliwiający zachowanie zasady uczciwej konkurencji. 

Proponowany opis tablicy interaktywnej: 

Powierzchnia robocza min. 156x116 (77”) 

Format: 4:3 

Rozdzielczość : min. 9600x9600 dpi 

Waga: do 25 kg 

Powierzchnia umożliwiająca pisanie pisakami suchościeralnymi 

Technologia: Rezystancyjna/pozycjonowania w podczerwieni 

Uchwyty montażowe dedykowane do danego modelu tablicy 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz: 

w załączniku 6.6 dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie 

Wielkim str. 117, poz. 2 Zestaw interaktywny- rzutnik+ tablica interaktywna + laptop wraz z 

montażem jest: 

„ Zestaw interaktywny- rzutnik +tablica interaktywna+ laptop wraz z montażem   Tablica 

interaktywna: 

Technologia Dotykowa oparta na pozycjonowaniu w podczerwieni 

Przekątna obszaru roboczego 78” 

Wymiar całkowity nie przekraczający 1800 mm szerokości na 1300 mm wysokości 

Obudowa aluminiowa 

Obsługa: palcem bądź dowolnym pisakiem 

Funkcje specjalne: rozpoznawanie gestów multigesture, tablica powinna rozpoznawać 

jednocześnie minimum sześć punktów dotykowych niezależnie od miejsca dotyku 

powierzchni roboczej 

Odporność na uszkodzenia: Powierzchnia ceramiczna, wysoko odporność na uszkodzenia 

mechaniczne oraz zarysowania 

Paski skrótów programowych; Dwa paski skrótów dostarczone jako element zewnętrzny, z 

możliwością aktywnego scalenia z powierzchnią tablicy(ikony 50x50 mm, maksymalnie po 

10 ikonek na pasek) 

Gwarancja : 2 lata gwarancji na tablicę z możliwością przedłużenia do 5 lat po rejestracji na 

stronie producenta 

Rozdzielczość: 12800 x 9600 

Powierzchnia matowa, zoptymalizowana do projekcji, magnetyczna, przystosowana do 

pisania pisakami suchościeralnymi 

Czas reakcji na dotyk 6 ms 

Dokładność odczytu  +_ 1mm 

Waga minimum 18 kg 

Zasilanie: tablica zasilana przez złącze USB komputera 

Dodatkowe wymagania: certyfikat CE, FCC Rohs(załączony do oferty)  

 

zmienia się na: 

„ Tablica interaktywna: przekątna obszaru roboczego min. 77 cali, format 4:3, Rozdzielczość: 

min. 9600x9600dpi, powierzchnia matowa, magnetyczna,  umożliwiająca pisanie pisakami 

suchościeralnymi, rozpoznawanie gestów multigesture, tablica powinna rozpoznawać min. 

cztery punkty dotykowe niezależnie od miejsca dotyku powierzchni roboczej. Uchwyt do 

montażu na ścianie.” 

 

w załączniku 6.6 dla Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima  w Ostrowie, str. 121, poz. 2 

Zestaw interaktywny- rzutnik+ tablica interaktywna + laptop wraz z montażem jest: 

„ Zestaw interaktywny- rzutnik +tablica interaktywna+ laptop wraz z montażem   Tablica 

interaktywna: 

Technologia Dotykowa oparta na pozycjonowaniu w podczerwieni 

Przekątna obszaru roboczego 78” 

Wymiar całkowity nie przekraczający 1800 mm szerokości na 1300 mm wysokości 

Obudowa aluminiowa 

Obsługa: palcem bądź dowolnym pisakiem 
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Funkcje specjalne: rozpoznawanie gestów multigesture, tablica powinna rozpoznawać 

jednocześnie minimum sześć punktów dotykowych niezależnie od miejsca dotyku 

powierzchni roboczej 

Odporność na uszkodzenia: Powierzchnia ceramiczna, wysoko odporność na uszkodzenia 

mechaniczne oraz zarysowania 

Paski skrótów programowych; Dwa paski skrótów dostarczone jako element zewnętrzny, z 

możliwością aktywnego scalenia z powierzchnią tablicy(ikony 50x50 mm, maksymalnie po 

10 ikonek na pasek) 

Gwarancja : 2 lata gwarancji na tablicę z możliwością przedłużenia do 5 lat po rejestracji na 

stronie producenta 

Rozdzielczość: 12800 x 9600 

Powierzchnia matowa, zoptymalizowana do projekcji, magnetyczna, przystosowana do 

pisania pisakami suchościeralnymi 

Czas reakcji na dotyk 6 ms 

Dokładność odczytu  +_ 1mm 

Waga minimum 18 kg 

Zasilanie: tablica zasilana przez złącze USB komputera 

Dodatkowe wymagania: certyfikat CE, FCC Rohs(załączony do oferty).” 

 

zmienia się na: 

„ Tablica interaktywna: przekątna obszaru roboczego min. 77 cali, format 4:3, rozdzielczość: 

min. 9600 x 9600 dpi, powierzchnia matowa, magnetyczna,  umożliwiająca pisanie pisakami 

suchościeralnymi, rozpoznawanie gestów multigesture, tablica powinna rozpoznawać min. 

cztery punkty dotykowe niezależnie od miejsca dotyku powierzchni roboczej, uchwyt do 

montażu na ścianie.” 

 

Pyt 5.  

W zapytaniu widnieje przestarzały model ekranu, który jest już wycofany ze sprzedaży. Czy 

zamawiający dopuści ekran o parametrach?: 

Przekątna 218,8 cm, format obrazu 4:3, możliwość odchylenia obrazu od pionu, regulacja 

wysokości dolnej krawędzi, biała, matowa powierzchnia, tył ekranu czarny, możliwość 

zablokowania ekrany w każdej pozycji, metalowa obudowa w kolorze szarym, wymiary 

ekranu 175 x132,5 cm, wymiary obrazu 170x127,5 cm, czarne ramki 2,5 cm, długość kasety 

185,5 cm, waga 7,5 kg. 

 

Odpowiedź:  
Odpowiedź na powyższe pytanie i modyfikację treści siwz w powyższym zakresie zawarto  

w odpowiedzi na pytanie 3. 

 

Pyt. 6. 

 Czy zamawiający dopuści tablicę rozpoznawanie gestów multigesture, tablica powinna 

rozpoznawać jednocześnie min. 4 punkty dotykowe niezależnie od miejsca dotyku 

powierzchni roboczej? 

 

Odpowiedź:  
Odpowiedź na powyższe pytanie i modyfikację treści siwz w powyższym zakresie zawarto  

w odpowiedzi na pytanie 4. 
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Modyfikacje 

 

W rozdziale 6 Opis sposobu przygotowania oferty pkt. 3 ppkt 6 jest: 

„ nie otwierać przed 25 sierpnia 2015 r. godz.: 10.00.” 

 

Powinno być: „ nie otwierać przed 26 sierpnia 2015 r. godz. 10.00” 

 

W rozdziale 6 Opis sposobu przygotowania oferty pkt 4 jest: 

„ nie otwierać przed 25 sierpnia 2015 r. godz.: 10.00.” 

 

Powinno być: „ nie otwierać przed 26 sierpnia 2015 r. godz. 10.00” 

 

W rozdziale 7 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 ppkt 3 jest: 

„ Termin składania ofert upływa dnia 25 sierpnia 2015 r. godz. 10.00” 

 

Powinno być: „ Termin składania ofert upływa dnia 26 sierpnia 2015 r. godz. 10.00” 

 

 

W rozdziale 7 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 2 ppkt 1jest: 

„Oferty zostaną otwarte w dniu 25 sierpnia 2015 r. godz. 10.30” 

 

Powinno być: „Oferty zostaną otwarte w dniu 26 sierpnia 2015 r. godz. 10.30” 

 

Zamawiający zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie faktu otrzymania pisma. 

 

 

    Kierownik GOOiW 

   /-/ Izabela Bartnicka 

Kierownik Zamawiającego 

 


