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DOT. REALIZACJI ZADANIA
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(znak sprawy: GZO.261.1.2.2017)

BZP Nr 532106-N-2017 z dnia 13.06.2017

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazujemy treść zapytań jakie wpłynęły do
Zamawiającego oraz odpowiedzi jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez
wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w
przetargu.: 

Pytanie 1:

1. Zamawiający wymaga 80 calowego obszaru roboczego tablicy. Prosimy o uszczegółowienie
czy chodzi o obszar aktywny (w którym zawierają się np. przyciski na powierzchni tablicy
(wówczas rzeczywisty obraz z projektora może mieć od 75” do 77”), czy może chodzi o obszar
projekcyjny (czyli fizyczną wielkość obrazu, która stanowi obszar dotykowy)? Mając na uwadze
wymagania projektora rozumiemy, że chodzi o obszar projekcyjny w rozmiarze min. 80”, ale
prosimy o potwierdzenie tego faktu.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli obszar aktywny w którym zawierają się między innymi
paski skrótów.

Pytanie 2. Zamawiający wymaga aby aluminiowa rama tablicy posiadała nakrętki w bocznej
tylnej ramie służące do zamontowania głośników bezpośrednio do ramy tablicy. Taki zapis w
znaczny i zupełnie nieuzasadniony sposób ogranicza konkurencje. Czy Zamawiający dopuści
dedykowane głośniki do sal lekcyjnych, ale montowane do ściany obok tablicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z głośnikami montowanymi do ściany.
Zamawiający wymaga głośników montowanych do ramy tablicy ze względów estetycznych i
praktycznych. Głośniki takie nie wymagają wiercenia dodatkowych otworów w ścianach. Poza
tym głośniki dedykowane dokładnie dla oferowanych tablic gwarantują czysty dźwięk m. in.
lektorów (głośniki montowane do ściany generują odbicia, które powodują zdudnienia
zniekształcające dźwięk w zakresie niskich i średnich tonów). Natomiast głośniki
wykorzystywane w szkołach powinny przede wszystkim czysto i wyraźnie odtwarzać głos ludzki



jako podstawę większości aplikacji multimedialnych.

Pytanie 3. Zamawiający wymaga, aby tablica wyposażona była w komplet pisaków i wskaźników
mocowanych magnetycznie do interaktywnej półki. Jaki jest cel tego zapisu? Czy jeśli tablica
wyposażona jest w odpowiednio wyprofilowaną półkę to czy pisaki nie mogą swobodnie w niej
leżeć?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga półki z pisakami montowanymi magnetycznie. Takie
rozwiązanie zapewnia interaktywność pisaków, gdzie podniesienie konkretnego koloru pisaka
automatycznie zmienia kolor pisania na tablicy. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne jako
interaktywna rama tablicy z magnetycznie mocowanymi pisakami z taką samą funkcjonalnością
jak półka interaktywna.

Pytanie 4. Zamawiający wymaga, aby dołączony był pisak interaktywny z przyciskami
zapewniający szybki dostęp do funkcji zmiany koloru, grubości pisania, gumki, chwytania,
posiadający wbudowaną funkcję obsługi prezentacji multimedialnych bez konieczności
dotykania tablicy interaktywnej. Czy Zamawiającemu chodzi o dodatkowe urządzenie typu
prezenter? Standardowo żadna tablica nie ma na wyposażeniu tego typu rozwiązania. Funkcje o
których mówi SIWZ realizowane są przyciskami na półce lub tablicy. Nie rozumiemy też celu
wyboru np. koloru tudzież funkcji i rodzaju narzędzia pisania bez podchodzenia do tablicy.
Zatem czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne dostarczenie dodatkowego
urządzenia obsługujące prezentacje?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dostarczenie urządzenia
obsługującego prezentacje z możliwością zaprogramowania skrótów do funkcji otworzenia
nowej strony, zmiany strony w oprogramowaniu tablicy interaktywnej.

Pytanie 5. Zamawiający oczekuje dostarczenia projektora, który umożliwia wyświetlenie obrazu o
rozmiarze 80 cali z odległości nie większej niż 1m. Czy Zamawiający dopuści projektor, który 80
cali wyświetla z odległości 102 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści projektor, który wyświetli obraz z odległości 102 cm.
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Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuszcza ramę tablicy inną niż aluminiową bez nakrętek służących do
mocowania głośników ?
 
Aluminiowa rama tablicy posiadająca nakrętki w bocznej tylnej ramie służące do zamontowania
głośników bezpośrednio do ramy tablicy.
Powierzchnia tablicy wykonana w strukturze plastra miodu zapewniająca zwiększoną odporność
na uszkodzenia mechaniczne
Tablica wyposażona w paski skrótów, które umożliwiają szybki dostęp do szeregu funkcji



oprogramowania umieszczone po obu stronach ramy w sposób nadrukowany

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ramy tablicy innej niż aluminiowa bez nakrętek
służących do mocowania głośników, a tym samym rozwiązania z głośnikami montowanymi do
ściany. Zamawiający wymaga ramy aluminiowej ze względu na większą trwałość tablicy (ramy
aluminiowe nie pękają i lepiej chronią tablicę w przeciwieństwie do tworzyw sztucznych, które
tego nie gwarantują).

Pytanie 2.
Czy zamawiający dopuszcza mocowanie nie magnetyczne pisaków w inteligentnej półce tablicy,
bez przycisków zapewniający dostęp do zmiany kolorów, grubości pisania i funkcji obsługi
prezentacji multimedialnych. ?
 
Ta funkcja stosowana jest w pisakach aktywnych przy tablicach elektromagnetycznych, w
przypadku pozycjonowania IR, pisaki są pisakami pasywnymi, zmian koloru pisania odbywa się
poprzez inteligentną półkę.
 
Tablica wyposażona w komplet pisaków i wskaźników mocowanych magnetycznie do
interaktywnej półki
Zestaw montażowy tablicy na ścianie 
Dołączony pisak interaktywny z przyciskami zapewniający szybki dostęp do funkcji zmiany koloru,
grubości pisania, gumki, chwytania, posiadający wbudowaną funkcję obsługi prezentacji
multimedialnych bez konieczności dotykania tablicy interaktywnej .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga półki z pisakami montowanymi magnetycznie. Takie
rozwiązanie zapewnia interaktywność pisaków, gdzie podniesienie konkretnego koloru pisaka
automatycznie zmienia kolor pisania na tablicy. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne jako
interaktywna rama tablicy z magnetycznie mocowanymi pisakami z taką samą funkcjonalnością
jak półka interaktywna.
Pytanie 3
Czy zamawiający dopuszcza głośniki mniejszej mocy 12-20W mocowane do ściany bezpośrednio
przy tablicy, bez odtwarzacza MP3 czytnika kart SD/USB i wejścia mikrofonowego.
 
Komplet głośników aktywnych 
Moc min. 2x30W 
Wyjście (jack 6,3mm) na mikrofon
Wbudowany odtwarzacz mp3
Czytnik kart SD/port USB
Niezależna kontrola poziomu głośności i mikrofonu
Głośniki powinny zawierać akcesoria do zamontowania głośników bezpośrednio do bocznej ramy
tablicy interaktywnej

W przypadku gdy zamawiający nie wyrazi zgody na dopuszczenie i odstępstwa w powyższej
specyfikacji, proszę o wskazanie przynajmniej dwóch modeli które będą spełniały powyższe
warunki.  Ja osobiście nie znalazłem urządzeń które będą spełniać wszystkie Państwa wytyczne



w specyfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga głośników montowanych do ramy tablicy ze względów
estetycznych i praktycznych. Głośniki takie nie wymagają wiercenia dodatkowych otworów w
ścianach. Poza tym głośniki dedykowane dokładnie dla oferowanych tablic gwarantują czysty
dźwięk m. in. lektorów (głośniki montowane do ściany generują odbicia, które powodują
zdudnienia zniekształcające dźwięk w zakresie niskich i średnich tonów, w obrębie których
przetwarzana jest większość pasma odpowiedzialnego za reprodukcję głosu ludzkiego).

Informuję również, że na rynku krajowym występują minimum 3 modele tablic interaktywnych,
które spełniają wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia.
Modele te wraz z opisem parametrów można znaleźć w Internecie za pomocą odpowiedniego
wpisu w wyszukiwarce internetowej.


