
Projekt pn.: Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe 
współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z RPO  na lata 2014-2020 

1 
 

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do 8 placówek kształcenia ogólnego na terenie Gminy 

Jeżowe w celu realizacji projektu pn. „Poprawa warunków kształcenia kluczowych kompetencji 

uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżowe” 

 

Numer ogłoszenia: 164991 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  DO ww. POSTĘPOWANIA: 

 

1. Komputer stacjonarny dla ucznia :11 Karta graficzna Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub 

procesorem. 

Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej. 

Sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX 12, OpenGL 4.4. Karta graficzna musi osiągać w teście 

wydajności PassMark - Video Card Benchmarks wyniki min. 980 punktów. Do oferty należy załączyć 

wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający spełnienie 

wymogów SIWZ. (wynik od 18.07.2016 do dnia składnia ofert). W ofercie wymagane podanie 

producenta i modelu karty graficznej. Dodatkowo wymagane funkcjonalności w BIOS:Włączanie 

zintegrowanej karty graficznej razem z dedykowaną kartą graficzną umożliwiające podłączenie i pracę 5 

monitorów w tym samym czasie. 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pracę 4 monitorów w tym samym czasie?  

ODPOWIEDZ : TAK 

2. Biurko nauczyciela: Zamawiający napisał :blat grubości min. 25 mm,  

Pytanie:  Czy zamawiający dopuszcza blat o grubości 18 mm? 

ODPOWIEDZ : NIE 

3. Biurko nauczyciela: Zamawiający napisał :blat grubości min. 25 mm,  

Pytanie:  Czy zamawiający dopuszcza blat o grubości 18 mm? 

ODPOWIEDZ : NIE  

4. Komputer stacjonarny dla ucznia : certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę 

oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 64 bit oraz Windows 7 32 i 64 

bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści certyfikaty zgodności z systemami Windows 10 oraz Windows 7?  

ODPOWIEDZ : TAK 

5. Komputer stacjonarny dla nauczyciela :certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę 

oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 8 64 bit oraz Windows 7 32 i 64 

bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści certyfikaty zgodności z systemami Windows 10 oraz Windows 7? 

ODPOWIEDZ : TAK 

 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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6. Przyłącze VGA: Zamawiający pisze. 
W związku z tym, że proponowane komputery mają porty VGA i to przyłącze jest wystarczające do 

podłączenia i poprawnej pracy zestawu interaktywnego oraz że przyłącza modułowe są bardziej 

praktyczne ze względu na późniejszą ewentualną wymianę gniazd lub  

serwis, czy Zamawiający dopuści zapis: 

Przyłącze ścienne 

1.      System modułowy 
2.      Element instalacyjny (ramka) metalowa, gniazda sygnałowe osadzone w modułach metalowych. 

Osadzenie modułów w ramce za pomocą połączenia śrubowego. 
3.    Gniazda przyłączeniowe: 

a.      1x VGA (DB-15) z audio stereo miniJack 

b.      1 x USB typ B 

c.      1 x zaślepka 

4.      Okablowanie sygnałowe (pomiędzy przyłączem, a projektorem i tablicą interaktywną). 

a.      VGA 

b.      USB (spełniające wymagania limitów długości dla tego typu kabli z uwzględnieniem całego toru – 

wraz ze wzmocnieniem sygnału gdy jest niezbędne) 

5.      Połączenie przewodów z przyłączem za pomocą wtyków. 

6.      Przewody podłączeniowe do przyłącza (komputer – przyłącze): 

a.      HDMI męski – męski – min. 1,8 m 

b.      VGA męski – męski – mini. 1,8 m 

c.      USB A-B – min. 1,8 m 

ODPOWIEDZ : TAK 

7. Projektor ultra krótkoogniskowy: zamawiający pisze: Kontrast minimum 10000:1, Żywotność lampy 

minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności, Głośność pracy (max) 34dB w trybie pełnej jasności 

Pytanie:  Czy zamawiający dopuści zapis ?  

Kontrast minimum 5000:1 

Żywotność lampy minimum 4000 godzin w trybie pełnej jasności 

Głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności 

 

ODPOWIEDZ : TAK 

 

8. Projektor przenośny; Zamawiający pisze: Moc wbudowanych głośników minimum 15W, 1 x HDMI 

Pytanie:  Czy zamawiający dopuszcza urządzenie bez złącza HDMI i bez wbudowanych głośników? 

ODPOWIEDZ : NIE 

 

9. Ekran przenośny: Zamawiający nie określił minimalnej wielkości ekranu, jaka jest minimalna wielkość 

ekranu ? 

 

Przyłącz okablowania Wszystkie gniazda w jednej zintegrowanej obudowie (nierozłączne) 

Gniazdo HDMI, Gniazdo VGA z audio, USB typ B, Okablowanie 

pomiędzy przyłączem a projektorem i tablicą ( HDMI 10m, VGA 10m, 

miniJack 10m, USB 3m, przedłużacz USB 5 m), przewody podłączeniowe 

pomiędzy komputerem a przyłączem ściennym 1,8 m (HDMI, USB A-B, 

miniJack-MiniJack). Puszka podwójna, Ramka podwójna na 4 sloty, 

Zaślepka 
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ODPOWIEDZ : Wymiary ekranu 180x180 cm 

 

10. Ekran rozwijany elektrycznie: Zamawiający nie określił minimalnej wielkości ekranu, jaka jest 

minimalna wielkość ekranu ? 

 

ODPOWIEDZ : Wymiary ekranu 180x180 cm 

 

11. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt komputerowy dla placówek Oświaty  
Pytanie: Czy zamawiający przewiduję zakup komputerów na zerowym podatku VAT? 

 

ODPOWIEDZ : NIE stawka VAT 23% 

 

12.  Termin wykonania zamówienia: Zamawiający pisze: „Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania 

zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do 

SIWZ w terminie do : 31.10.2016 r” w umowie „ Wymagany termin realizacji umowy upływa w dniu 

30.10.2016 r.” 

Pytanie: Proszę o sprecyzowanie która data jest poprawna. 

  

ODPOWIEDZ : Termin realizacji upływa 31.10.2016r 

 

13. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Pytanie :  Czy zamawiający dopuszcza wniesienie należytego wykonania umowy w formie: 

- poręczeń bankowych  

- gwarancji bankowych 

- gwarancji ubezpieczeniowych  

 

ODPOWIEDZ: TAK  

 

14. Zgodnie z treścią załącznika nr 2A do SIWZ (tabela dla monitora, pkt. 16.) Zamawiający wymaga aby w 

zaoferowanym modelu monitora kąt nachylenia wynosił od -5º do +25 º.  

Pytanie : Czy zamawiający dopuści rozwiązanie firmy Samsung w postaci monitora model 

LS22E45MSV/EN spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego z kątem nachylenia wynoszącym -

3⁰ do + 25⁰. 
  

ODPOWIEDZ: NIE  

 

 

 


