
 

Wyjaśnienia do SIWZ (3)   Modyfikacja treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

na realizację zadania pn.: 

„Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. 

Jana Kantego w Wojniczu” 

 

Numer postępowania: 607489-N-2020 z dnia 2020-11-09 
 
 W związku z wpłynięciem do Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu 
/Zamawiającego/ zapytań od Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia informacje zawarte w SIWZ jak 
poniżej: 
 
Pytanie 1.  
Zgodnie z wyjaśnieniami nr 2 Zamawiający zmienił zapisy monitora interaktywnego. 
Związku z tym proszę o zmianę parametrów monitora: 
- przekątna min. 65" 
- rozdzielczość natywna min 3840x2160 
- jasność min. 350 cd/m2 
- kontrast min. 4000:1 
- żywotność panelu min 5000h 
- technologia dotyku pozycjonowania w podczerwieni obsługująca min. 20 punktów dotyku 
- wbudowane min dwa głośniki, każdy o mocy min. 15W 
- wbudowane porty wejściowe wideo min. 3x HDMI, 1x VGA 
- wbudowane porty wyjściowe wideo min 1x HDMI 
- wbudowane porty sieci LAN min 1x RJ45 
- wbudowane porty USB min. 4x USB 
- wbudowane porty USB dedykowane do obsługi dotyku min. 2x USB 
- dołączona lub wbudowana karta sieci bezprzewodowej w standardzie min. 802.11ac 
- Wbudowany w monitor moduł z zainstalowanym systemem Android o parametrach nie gorszych 
niż: procesor minimum czterordzeniowy, wbudowana pamięć RAM min. 3GB, wbudowana pamięć 
flash min. 16GB, zainstalowany Android w wersji min. 8.0 
- Waga monitora nie większa niż 50kg 
- Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i konfiguracji monitorów w salach lekcyjnych wskazanych 
przez Zamawiającego. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników szkoły 
z obsługi monitorów interaktywnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmiany opisu przedmiotu zamówienia monitora interaktywnego w  zał. 
nr 4 do SIWZ w poniższym zakresie : 
- jasność min. 350 cd/m2; 
- kontrast min. 4000:1; 
- wbudowane porty wejściowe wideo min. 3 x HDMI, 1x VGA 
- wbudowane porty sieci LAN min. 1 x RJ45; 
- wbudowane porty USB min. 4 x USB 
Pozostałe parametry pozostają bez zmian. Ulega modyfikacji zał. Nr 4 do SIWZ zgodnie z załącznikiem.  
 
Pytanie nr 2.  
Proszę wyjaśnić, czy Zamawiający w pracowni posiada sprzęt - router i switch - w standardzie 
gigabitowym. 



 

 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 3.  
Jeśli na pytanie nr 2 Zamawiający odpowie negatywnie, to czy do pracowni jest doprowadzona sieć 
LAN gigabitowa. Jeśli nie, to nie widzimy sensu zmieniać routera i switcha na wersje gigabitowe, bo 
finalnie i tak będzie pracował na niższych prędkościach. Z specyfiki projektu OSE wynika, że sieć jest 
prędkości 100 Mpbs. 
Odpowiedź: 
- 
Pytanie 4. 
Jaka sieć jest doprowadzona do pracowni? Wifi, LAN? I jakiej szybkości? 
Odpowiedź: 
LAN, przepustowość 1 Gb/s 
 
Pytanie 5.  
Czy Zamawiający posiada w pracowni odpowiednie okablowanie LAN? Lub też czy komputery mają być 
podłączane poprzez WiFi? 
Odpowiedź: 
Tak, posiada odpowiednie okablowanie.  
 
Pytanie 6.  
Czy Zamawiający przewiduje ubieganie się o zastosowanie preferencyjnej stawki VAT 0% dla instytucji 
edukacyjnych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający po podpisaniu umowy z danym Wykonawcą będzie ubiegał się o możliwość zastosowania 
stawki VAT 0% dla placówek oświatowych dla sprzętu komputerowego przeznaczonego do celów 
edukacyjnych ( w odniesieniu do sprzętów dla których można zastosować preferencyjną stawkę 
podatku VAT).  
 
Pytanie 7.  
Jeśli na pyt nr 6 brzmi TAK, to czy Zamawiający żąda, już na etapie składania ofert, zastosowanie 
preferencyjnej stawki 0% dla odpowiednich pozycji zgodnych z załącznikiem nr 8 Ustawy o VAT? 
Odpowiedź: 
Tak.  
 
 
Z uwagi na powyższe zmianie ulega załącznik nr 4 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie zgodnie z 
załącznikiem do niniejszego pisma.  Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez 
Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie.  
 
 
Załącznik: 

1. Załącznik nr 4. Do SIWZ – wersja aktualna – Modyfikacja SIWZ(3). 
 
 

 
Wojnicz, dn. 13.11.2020r.                                                                                                               Dorota Wełna 

 Kierownika Zamawiającego 


