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Do Wykonawcow ubiegajqcych si^
0 udzielenie zamowienia publicznego
Odpowiedzi na pytania
I'przejmie inlbrmujemy. ze 19 i 20 maja 2020 r. do Zamawiaj^cego wplyn^ly pytania
doiyczcfce post^powania w raniach przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa sprz^tu
komputerowego. oprogramowania. sprzt^iu multimedialnego do pracowni szkolnych
oraz urzadzenia do lerapii sluchowej w ramach projeklu pn. Zostan Omnibusem I I .
Tresc jest nast^pujcjca:
..1. Czy Zamawiajejcy dopusci tablice o powierzchni innej niz ceramiczna. ale dostosowanej
do uzywania pisakou suchosciernych, obj^tej gwarancj^ w taki sam sposob Jak tablice
ceramiczne (cz> li rownowaznej)? Tablice takie (nieceramiczne)
o wiele lepiej dostosowane
do projckcji (cz\ giowncj funkcji tablic) poniewaz ich obszar roboczy jest bardziej matowy
i niepol) skliw\ a lo g\\araiiluie czytehTicjszy obraz oraz brak odblysku lampy projektora.''
2. W p r z A p a d k u podtrzy mania wymogu. ktorego doty czy pytanie 1. czyli koniecznosci
zaofciowania
powierzchni ccramicznej
w labhcach. czy Zamawiaj^cy
oczekuje.
ze zewnt^trzna powierzchnia (uzytkowa) b^dzie ceramiczna? Niektorzy Wykonawcy
wprowadzaia w blad swoimi opisami i deklaruia. ze tablica jest ceramiczna a jednoczesnie
pokiA'ia tworzvwem. Z zasady jest to nieprawda (i tablica wcale nie jest ceramiczn^) albo
nie ma sensu u/.}'tkowcgo (koszt powierzchni ceramicznej jest bardzo wysoki, wi^c nie jest
racjt)nahic pokiywanic jej
warslwq iworzywa!),
Zatem
prosimy o
informacj^.
cz\ pr/ypadku braku moziiwosci .^astosovvania tablicy innej niz ceramiczna. powierzchnia
porceianowa ma b\ powierzchni^ uz\lkowq (czy!i „na wierzchu").
3. Zamawiaj^cy okresiil wymiary tablic ograniczaj^c ich maksymaln^ wielkosc.
Czy Zamavviajacy dopusci tablice o wymiarze zewn^trznym do 87,5 cala zamiast do 86 cali,
czyli analogicznie jak w przypadku tablicy panoramicznej gdzie ograniczeniem jest 97,5 cala?
4. Zamawiajacy oczekuje dostawy i montazu sprz^tu oraz jego uruchomienia. Jednoczesnie
przcdmioicm si\z lablice bez projektorow. Tablica interaktywna nie funkcjonuje bez
projektora cz\m \'. ,szkolach projektorx sc^ j u / zainslalowane? A jesli tak to co vv sytuacji
Jesli urzadzenia b^di) nicwlasciwie zamontowane lub bi^dq niekompatybilne wzgledem
dosiarczanych tablic? Do kogo bedzie nalezal obovviazek ewentualnego przewieszenia
projektorow? Co w sytuacji jesli same urz£|dzenie bedzie niekompatybilne lub szkola wcale
aie bt^dzie dysponow^ac projektorem? Jak wowczas przeprowadzic wymagane uruchomienie?
5. Czy Zamawiajacy dopusci jako rownowazne. rozwiE^zanie polegaj^ce na dodaniu
do /aofcrowancgo notcbooka dodatkowego konwertera umozliwiajacego wyprowadzenie
/!ac/a RJ-45? Biort|c pod u\\agv' najnowszc trendy, gdzie renomowani producenci decyduja
si9 wyUicznic na komunikacji^ bczprzewodow^ jako standard urz^dzeii mobilnych, a tam gdzie
jest taka potrzeba umozliwiaj^ pol4czenia kablowe z wykorzystaniem przejsciowek
i adapterow do RJ-45, zwracamy si^ z prosb^ jak powyzej. U m o z l i w i to zaoferowanie sprz^tu
wi^kszej liczbie producentow. nie wykluczaj^c nikogo. Powyzsza prosba stoi w zgodzie
ze sianowJskiem Ministerstwa Cytryzacji oraz UZP. Ministerstwo w swoich wytycznych

wskazuje na to by laptop mial port iGbit L A N (RJ-45) przy czym nie wskazuje na to by byl
to port wbudowany w korpus laptopa. sti^d nasze pytanie czy akceptujecie Pahstwo
rozwi^zanie oparte na adapterach (przejsciowkach)?
6. Zwracam sit? z zapylaniem czy dopuszczony zostanie laptop nie posiadaj^cy gniazda L A N ,
RJ45? Wit^kszosc nowych modeli nie posiada takiego. Mozna zastosowac kart? L A N na USB,
ale laptopy i tak zapewne b^di^ l^czyc sie z sieci^ po w i f i . "
Powial Inowroclawski jako Zamawiajacy udziela odpowiedzi na w w . pytania:
Ad. 1
Zamawiajcjcy wymaga dostawy tablicy o powierzchni ceramicznej, tak jak to okreslono
w specyfikacji technicznej.
Ad. 2
Zamawiajacy wymaga dostawy tablicy o zewni^trznej powierzchni (uzytkowej) ceramicznej.
Ad. 3
Zamawiajacy wymaga dostawy tablic o w)miiarach okreslonych w specyfikacji technicznej.
W przypadku pozycji 2 i 3 przek^tna zewnt^trzna tablicy w calach musi miescic si^ w zakresie
od 84" do 86". natomiasi w przypadku pozycji 4 i 5 w zakresie od 83" do 86'".
Ad.4
W przypadku tablic bez projektorow do obowi^zkow Wykonawcy nalezy dostawa i montaz
tablicy. Montaz projektora bedzie nalezal do obowi^zkow dostawcy projektora.
W przypadku tablicy w poz. 5 Zespol Szkol Im. Marka Kotanskiego w Inowroctawiu
dysponuje projektorem Projektor NEC VT47. Zaoferowana tablica musi bye kompatybilna
z tym modelem.
Ad.5
Zamawiajacy dopuszcza dostawy laptopa wraz z konwerterem dia zl^cza RJ-45,
pod warunkiem zwi^kszenia ilosci portow USB do 4, gdyz konwerter zmniejszy ilosc wolnych
zl^czy U S B o 1.
Ad.6
Zamawiajcjcy dopuszcza dostawy laptopa wraz z konwerterem dla zl^cza RJ-45.
pod warunkiem zwit^kszenia ilosci portow USB do 4, gdyz konwerter zmniejszy ilosc wolnych
zl^czy U S B o 1.
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