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Treść Wyteń oraz łłłyjaśnienia dotyezące zapisów
Sp e cyfikaej i Istotny e h lłaru nlłółłl Z amówienia

Dotyczy postqłowania na dostawę i montaż komptłterów, tablic irctercktywłqłch oraz
inrtych urządzeń dla Publicznego Gimrnzjułn w Gaździe .

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z20Io r. nr 113,
poz.759 ze zrn.) Zespoł Ekonomiczno Mministracyjny Szkoł w Goździe przekazĄetreść
zapyźah doĘczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówieni a wraz
z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytanta:

Ęrtanie nr l
Czy j ako ronłtęanie równoważr e Zamawiający dopuści zaoferowanie tabl ic
interaktywnych w technologii rezystywno - dotykowej? Technologia rezystywno
- doĘkową podobnie jak wymagana w postępowaniu technologia pozycjonowania
w podczerwieni umozliwia obsfugę tablicy palcem lub dowolnym innym narzędziem,bez
konieczności stosowanianarzszi zasilanych bateriami. Tablicę tąpatrząc pod k4em ogdu
funkcjonalności mozna uznać zaranmązanie równoważnebądź lepsze. Tablica rezystywno-
doĘkowa charakteryzuje się m.in. duzą odpornością na czynniki zewnętrzne'. z-abrudzenie,
wodę, kurz itp., odnacz-a się dodatkowo maĘmi opoźrieniami i duząresponsywnością.

odpowiedź:

Wykonawca winien złoĘć ofertę na tablicę interaktywną o parametrach jakie
zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub lepszych.

Ętanie nr 2

Wśród parametrów jakimi Zamavłiający opisał wymagania doĘczące tablic interaktywnych
Znalazł się zapis: ,,MożIiwość je&loczesnej prgcy 3 osób przy tablicyw Ębie
interaktywnym'' . Prosimy o doHadne wyjaśnienie poĄdanej funkcjonalności, tzn. opisanie
jak Zamawiający wyobraza sobie jednoczesną pracę przy tablicy 3 ońb. Czy 3 osoby mają
jednocześnie tylko pisać różnymi kolorami, czy korzystać z różmych dowolnych
funkcjonalności tablicy ( innych w tym samym czasie)? Prosimy o szczegołowe
doprecyzowanie wymogu i określerrie fu nkcjonalności równoważnej.

Odpowiedź:

Korzysta pracuje na tablicy równocześnie minimum 3 osoby w trybie interakĘwnym.

Ętanie nr 3

Czy zama'wiający dopusci tablicę w technologii pdemnościowej obshrgiwanej za pomocą
palca bez paska skrótów znchawaniem wszyskich pozostdyth parametrów?? Zgadnie ze
specyfikacją nie istnieje tablica w technologii pozycjonorvania w podczerwieni i jednoczesną
mozliwościąpracy 3 osob przy tablicy w trybie interak1ywnymzwykorzystaniem 3

markerów.



odpowiedź:

Zamaw\ający dopuszcza tablicę interaktywne o parametrach takich jak w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub lepszych.

Ęrtanie nr4

Czy zamawiający dopuści wbudowane głośniki do tablicy interaktywnej o maksyrnalnej mocy
4w + 4W zamiast głośników montowanych do ściany? Rozwią,zanie tojest bardziej
estetyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wbudowane głośniki do tablicy interaktywnej o mocy zawartej
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub wyzszej.

Ętanie nń
Czy zamaluająpy jest w stanie sprecyzować dokładniej parametr obiektywu o bardzo
krótkiej ogniskowej? Czy zamawiający dopuści pĄektor krotkoogniskowy ( short-throw)
wyświetlający obraz 78 z odległości do l metra ?

odpowiedź:

Zamauł\a1ący dopuszcza pryieltor o paranretrach jakie zawiera specyfikacja istotnych
warunków zamówienia lub wyzszych.

Równocześnie informujemy, iż termin skladania ofert nie ulegnie zmianie.


