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WSZYSCY WYKONAWCY 

O D P O W I E D Ź  NR 1 
na zapytania w sprawie SIWZ 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22-24.05.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w 
trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu IT do Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie w ramach 
projektu „Akademia agrobiznesu”. 

Treść wspomnianych próśb jest następująca: 

 

1. Dział V Pozycja 17. Program do kosztorysowania 

Na podstawie informacji uzyskanej u producenta oprogramowania do kosztorysowania NORMA wersja edukacyjna 
dla szkół nie udostępnia zapisu do formatu ATH. Taką funkcjonalność zapewnia wersja komercyjna. Jednak jej 
koszt dla 17 stanowisk to ponad 45 tyś netto PLN. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje oprogramowanie w wersji EDU nie posiadające możliwości 
zapisu do formatu ATH? 
2. Pozycje Projektor multimedialny (wszystkie pozycje) 

W ogromnej większości projektory multimedialne (w tym Benq) dedykowane do zastosowania w edukacji oraz 
modele prezentacyjne/instalacyjne posiadają jeden głośnik. 
Wbudowany głośnik monofoniczny zapewnia podstawowe funkcje audio podczas prezentacji danych jedynie do 
celów biznesowych. Nie jest przeznaczony ani przystosowany do odtwarzania dźwięku stereo przy zastosowaniach 
takich jak sala klasowa czy kino domowe. 
W takim użytkowaniu niezbędne jest podłączenie zewnętrznych głośników do portu AUDIO OUT (ewentualnie 
podłączenie ich do np. laptopa tworzącego zestaw z projektorem). 
Uwzględniając powyższe czy Zamawiający zgodzi się na dostawę projektora multimedialnego posiadającego jeden 
głośnik? 
3. Czy w pozycjach Projektor multimedialny Zamawiający uzna za spełniające wymagane parametry określone w 
SIWZ urządzenie charakteryzujące się żywotnością lampy 10000 godz. w trybie Economic? 
4. Jak doprecyzował dystrybutor oprogramowania NORMA wersja edukacyjna nie daje również możliwość 
odczytywania kosztorysów wykonanych na różnych programach do kosztorysowania oraz możliwości zapisu w 
formacie XML (w ATH też nie). 
5. Czy w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji Ekran projekcyjny nie mamy do czynienia z pomyłką?  
Podany wymiar powierzchni projekcyjnej 195 x 146.2 cm jednoznacznie wskazuje na ekran o formacie obrazu 4:3. 
Przybliżona powierzchnia projekcyjna przy wymaganym formacie 16:10 to ok. 195,00 x 121,80. 



 

  

6. Proszę jeszcze o wyjaśnienie opisu ilości portów USB w komputerach stacjonarnych. 

Złącza: 
2 x USB 3.0, 
4 x USB 2.0, 
... 
2 x USB 3.0 (na przednim panelu), 
4 x USB 2.0 (z tyłu obudowy). 

Czy Zamawiający wymaga  2 x USB 3.0 (przód) i 4 x USB 2.0 (tył) czy też w sumie 4 x USB 3.0 i 8 x USB 2.0 ? 
7. Czy w pozycji Głośniki komputerowe Zamawiający zgodzi się na dostawę urządzenia posiadającego złącza: 

Wejście 3,5 mm: 1 
Wejście RCA: 1 
Gniazdo (wyjście) słuchawkowe: 1 

Zgodnie z naszą wiedzą nawet renomowani producenci zestawów głośnikowych (np. Logitech) nie stosują w 
swoich urządzeniach rozwiązań z 2 x wyjście słuchawkowe. 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące: 

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie w wersji EDU nie posiadające możliwości zapisu do formatu ATH. 
 
Ad. 2. Zamawiający dopuszcza dostawę projektora multimedialnego posiadającego jeden głośnik. 
 
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza opisany projektor w kwestii żywotności lampy. 
 
Ad. 4. Zamawiający dopuszcza oprogramowanie w wersji EDU nie posiadające możliwości odczytywania 
kosztorysów wykonanych na różnych programach do kosztorysowania oraz możliwości zapisu w formacie XML i w 
ATH. 
 
Ad. 5. Zamawiający informuje, że wymagana powierzania projekcyjna obsłuży zarówno format obrazu 16:10 oraz 
format 4:3. 
 
Ad. 6. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga poniższą ilość portów USB w komputerach stacjonarnych: 

2 x USB 3.0 (na przednim panelu), 

4 x USB 2.0 (z tyłu obudowy). 

Zatem łącznie 6 portów USB. 
 
Ad. 7. Zamawiający dopuszcza w głośnikach złącza: Wejście 3,5 mm:1, Wejście RCA:1, Gniazdo słuchawkowe:1. 

 

Uzupełnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 Oferenci zobowiązani są uwzględnić powyższe odpowiedzi Zamawiającego podczas sporządzania ofert. 

 

Zamawiający 

/-/ Andrzej Matusiak 
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