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 Mirosławiec, dnia 13.10.2017 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 dniach: 11.10.2017r. i 12.10.2017r. 

następujące zapytania: 

Pytania dotyczące treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie rodzaju licencji 

oprogramowania biurowego, które należy dostarczyć (wersja 

edukacyjna/komercyjna/rządowa) dla szkół podstawowych i dla Urzędu Miasta. 

Odpowiedź nr 1 

Oprogramowanie biurowe: 

 dla szkół – licencja wersja edukacyjna; 

 dla Urzędu Miejskiego – licencja wersja komercyjna. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy punkt 41/str. 18 Opisu przedmiotu zamówienia: czy Zamawiający dopuszcza dwu 

fazową autoryzację za pomocą wiadomości SMS lub haseł jednorazowych generowanych na 

urządzeniu mobilnym za pomocą dedykowanej aplikacji? 

 

Odpowiedź nr 2 

Tak. Zamawiający dopuszcza dwu fazową autoryzację za pomocą wiadomości SMS lub haseł 

jednorazowych generowanych na urządzeniu mobilnym za pomocą dedykowanej aplikacji. 

 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuści projektor o parametrach podobnych poniżej: 

Projektor multimedialny 

1 Rozdzielczość optyczna min. 1024 x 768 

2 Jasność ANSI min. 3000 lumen 

3 Kontrast min. 10000:1............. 

4 Proporcje obrazu min. 4:3 

5 Korekcja zniekształceń 

Keystone 

Min. +/- 15 stopni 

6 Technologia obrazu DLP lub LCD/3LCD 

7 Żywotność lampy min. 4500 h w trybie normalnym 

8 Maksymalna głośność 

pracy 

38 dB w trybie normalnym   

9 Złącza komputerowe min. 1xUSB, min, 1x HDMI 
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Odpowiedź nr 3 

Tak. Zamawiający dopuści projektor o w/w parametrach. 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający w części I w komputerach przenośnych dopuści baterię litowo – jonową 3 

komorową 48Wh – czas pracy min. 6h według karty katalogowej producenta? 

Odpowiedź nr 4 

Tak. Zamawiający dopuści baterię litowo – jonową 3 komorową 48Wh – czas pracy min. 6 h. 

 

Pytanie nr 5    

Czy Zamawiający w części I w komputerach przenośnych dopuści port 1 x HDMI bez 

wsparcia HDCP? 

 

Odpowiedź nr 5 

Tak. Zamawiający dopuści port 1 x HDMI bez wsparcia HDCP. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający w części I w komputerach przenośnych dopuści pamięć RAM rozszerzalną 

do 16 GB? 

Odpowiedź nr 6 

Tak. Zamawiający dopuści pamięć RAM rozszerzalną do 16 GB. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający w części I w komputerach przenośnych dopuści wagę max. 2630g z baterią 

i napędem optycznym. 

 

Odpowiedź nr 7 

Tak. Zamawiający dopuści wagę 2630g z baterią i napędem optycznym. 

 

 Z poważaniem 

                                                                                                    /-/ Burmistrz Mirosławca 


