Błonie, dnia 10.09.2012 r.
WZP.271.29.2012

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa pomocy dydaktycznych spełniających wymogi Rządowego programu „Cyfrowa
szkoła” wraz z instalacją i uruchomieniem.
Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu jak wyżej.
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.), Zamawiający udziela
wyjaśnienia następującej treści:
W punkcie „Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem” Zamawiający
wymaga:
Pytanie nr 1:
Notebooka dla nauczyciela wyposażonego w złącza 2xUSB 2.0 oraz 2xUSB 3.0.
Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniający SIWZ notebooka z 3 portami USB
(2xUSB 2.0 i 1xUSB 3.0)? W obecnej chwili standardem są 3 porty USB brak 4 portu USB nie
wpłynie w żaden sposób na funkcjonalność komputera gdyż w miarę potrzeby użytkownika
istnieje możliwość zreplikowania portów USB poprzez kablowy rozgałęziacz USB?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości, standardem są 4 porty USB.
Pytanie nr 2:
Notebooka dla nauczyciela i ucznia wyposażonego w pamięć operacyjną RAM – 4GB DDR3 1600
Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniający SIWZ kości pamięci RAM DDR3 1333
MHz ze złączem SODIMM, złącze to jest standardem w kartach dedykowanych do komputerów
przenośnych typu notebook?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ w opinii Zamawiającego wpłynie to na obniżenie
wydajności laptopa.
W punkcie „Tablica interaktywna” Zamawiający wymaga:
Pytanie nr 3:
Tablicy interaktywnej o przekątnej tablicy wynoszącej 88 cali.
W ten sposób określony został zewnętrzny rozmiar tablicy który nie znaczenia dla pracy na tablicy.
Czy Zamawiający odstąpi od wymagania zewnętrznego rozmiaru tablicy?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający podtrzymuje podane w SIWZ wymiary tablicy.
Pytanie nr 4:
Tablicy interaktywnej o wymiarach obszaru roboczego na minimum 1720x1180mm.
Czy Zamawiający uzna za spełniająca SIWZ tablice o wymiarach obszaru roboczego 1565 × 1172 mm
czyli 77 cali?

Odpowiedź
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5:
Tablicy interaktywnej pracującej w technologii elektromagnetycznej. Wskazanie technologii nie
ma wpływu na jakość i funkcjonalność tablicy. Dodatkowo technologia elektromagnetyczna
wymaga do pracy zasilanych bateriami lub akumulatorami pisaków elektronicznych których
zagubienie lub uszkodzenie powoduje, że tablica staje się bezużyteczna.
Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniającą SIWZ tablicę obsługiwaną za pomocą
palca lub pisaków bez określania technologii w jakiej pracuje tablica?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.
Pytanie nr 6:
Tablicy interaktywnej posiadającej pasek skrótów po obu stronach tablicy.
Nowoczesne tablice oferują skróty do wybranych funkcji tablicy poprzez minimalną ilość
przycisków fizycznych oferując w zamian za to skróty generowane przez oprogramowanie
tablicy.
Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniającą SIWZ tablicę nie posiadającą przycisków
fizycznych na tablicy?
Odpowiedź
Nie, tablica musi posiadać definiowalny pasek skrótów.
W punkcie „System do zbierania i analizowania odpowiedzi” Zamawiający wymaga:
Pytanie nr 7:
Systemu składającego się z 24+1 pilotów.
Czy Zamawiający uzna za spełniający SIWZ system składający się z 24 pilotów oraz panelu
sterowania i kontroli w załączonym oprogramowaniu producenta systemu?
Odpowiedź
Nie, gdyż w opinii Zamawiającego panel jest nieporęczny.
Pytanie nr 8:
Systemu o zasięgu wynoszącego minimum 100 metrów.
W warunkach szkolnych odległość pomiędzy komputerem nauczyciela a najbardziej oddalonym
uczniem nie jest większa niż 10 -12 metrów.
Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełniający SIWZ system którego zasięg wynosi 30
metrów?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zasięg wynoszący minimum 60 metrów.
Pytanie nr 9:
Pilotów posiadających możliwość dowolnej konfiguracji pilotów, w zależności od potrzeb.
Przyciski 0-9 powinny posiadać możliwość wprowadzenia odpowiedzi liczbowej. Pilot
prowadzącego musi być wyposażony we wskaźnik laserowy oraz funkcję obsługi myszy
komputerowej, a także rejestrację uczestników na danych zajęciach. Możliwość przypisania ID do
pilota. Pilot powinien mieć wbudowaną pamięć, pozwalającą na zapisanie wyników głosowania.
Czy Zamawiający uzna za spełniający SIWZ system wyposażony w piloty posiadające możliwość
dowolnej konfiguracji pilotów, w zależności od potrzeb oraz przyciski 0-9 posiadają możliwość
wprowadzenia odpowiedzi liczbowej?

Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
Pytanie nr 10:
Systemu mającego możliwość pracy bez podłączenia komputera. Wyniki będą wgrane do bazy
zaraz po ponownym podłączeniu.
Program Cyfrowa Szkoła z założenia wymaga stosowania komputerów na zajęciach, co oznacza,
że system będzie mógł być zawsze podłączony do komputera.
Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymagania pracy systemu bez podłączenia do
komputera?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. System nie zawsze musi być podłączony do komputera.
W punkcie „Głośniki 2.0” Zamawiający wymaga:
Pytanie nr 11:
Głośników o mocy: „5W RMS ( 2x25 W)”.
W związku z tym zapisem zwracamy się z pytaniami:
Czy ten zapis nie jest błędny, ponieważ moc 2x25w daje 50W, a nie tak jak w tym zapisie 5W?
Czy Zamawiający uzna za spełniające SIWZ głośniki o mocy 20W (2x10W) z wbudowanymi
portami USB, które nagłośnią klasyczną salę lekcyjną wyraźnym, dobrej jakości dźwiękiem oraz
dadzą możliwość komfortowej pracy z tablicą interaktywną, poprzez wpinanie np. pamięci
przenośnej flash do portu USB bez konieczności podchodzenia do komputera?
Odpowiedź
Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, w SIWZ powinien być zapis dotyczący mocy głośników
2x 2,5W.
W puncie „Drukarka” Zamawiający wymaga:
Pytanie nr 12:
Drukarki o parametrze „rozdzielczość” określonym jako 1200x600.
W związku z tym zwracamy się z pytaniem:
Czy Zamawiający uzna za spełniający SIWZ urządzenie o parametrze „rozdzielczość” wynoszącą
600x600 dpi?
W środowisku biurowym rozdzielczość 1200x600 dpi uchodzi za rozdzielczość wysoką,
szczególnie jeżeli chodzi o wydruki kolorowe. Różnica między 1200x600 dpi a 600x600 dpi dla
użytkownika końcowego nie jest znacząca. Nie można odróżnić jej porównując wydrukowane
dokumenty w obu rozdzielczościach.”
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapis SIWZ, szkoła nie jest środowiskiem
biurowym.
Wyjaśnienie treści SIWZ nie wymaga wprowadzenia zmian przy sporządzeniu w oferty
przetargowej, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.
Termin składania ofert pozostaje bez zmian: 12.09.2012 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie Ratusz,
w pok. nr 1 w Biurze Obsługi Interesanta.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2012 r. o godz. 12:15
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