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 Mirosławiec, dnia 10.10.2017 roku  

GIŚ.271.22.2017.AS.                                                                       

 

      Do Wykonawców   

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Dostawa 

sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: „Cyfrowy Mirosł@wiec” i 

nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i 

gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec wraz z udzielonymi odpowiedziami.  

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu: 09.10.2017r. następujące 

zapytania: 

Pytania dotyczące treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablice wyposażoną w paski funkcyjne 

nadrukowane na powierzchni roboczej, które nie zasłaniają wyświetlanego obrazu – jak to ma 

miejsce w przypadku opisanych tablic SMART. 

Odpowiedź nr 1 

Tak, Zamawiający uznaje za równoważne tablice wyposażone w paski funkcyjne na 

powierzchni roboczej tablicy, które nie zasłaniają wyświetlanego obrazu.   

 

Pytanie nr 2 

W załączniku nr 5 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, część II, p. 1 Tablica 

interaktywna, pp. 5.2. i 5.3. – dołączone akcesoria Zamawiający wymaga w p. 5.2. – 3 

pisaków bez elektroniki, w p. 5.3. – 2 pisaków. Pytanie dotyczy również poz. 2 – Zestaw 

interaktywny 

Czy Zamawiający doprecyzuje swoje wymagania w tym zakresie (ilość pisaków)? 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający wymaga aby tablica interaktywna wyposażona była w minimum 3 pisaki 

interaktywne piszące w minimum 3 kolorach. Zestaw interaktywny wyposażony w minimum 

3 pisaki interaktywne piszące w minimum 3 kolorach. 

 

Pytanie nr 3 

Czy zastosowanie oprogramowania własnego tablicy interaktywnej, odmiennego od Smart 

Notebook, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów, zostanie uznane przez 

Zamawiającego jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź nr 3 

Tak. Zamawiający uzna za równoważne oprogramowanie tablicy interaktywnej, która spełnia 

pozostałe wymogi. 
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Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor w technologii DLP, znacznie 

przekraczający przedstawione wymogi w zakresie jasności czy kontrastu? 

Odpowiedź nr 4 

Tak. Zamawiający uznaje za równoważne projektor w technologii DLP przekraczający 

wymogi w zakresie jasności czy kontrastu. 

               

 

    Z poważaniem 

 


