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Dla oferentów
-wszyscy-


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 133/2014. Nazwa zadania: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Dynów


W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania do postępowania Firma 1:
Zad. 3.12 1. Zakup sprzętu ICT
Poz. 1 Komputer wraz z oprogramowaniem ( 1 szt)
	W związku z tym iż na rynku brak jest wymaganego procesora G550 2,8GHz– proszę o określenie procesora w pkt CPU ( wyniki dostępne na stronie www.cpubenchark.net)

Ad 1 a) Zamawiający wymaga procesora o parametrach nie gorszych niż Celeron G550
W związku z tym iż na rynku nie występują systemy operacyjne Windows 7 i 8HP – czy Zamawiający zmieni zapis SIWZ określający system: Windows 7HP lub 8?
Ad1 b) Zamawiający wymaga systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows 8
Poz. 2 komputer wraz z oprogramowaniem ( 2 szt)
	W związku z tym iż na rynku nie występują już nagrywarki DVD IHAS120 – czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Ad 2 a) Zamawiający wymaga nagrywarki DVD o parametrach nie gorszych niż DVD IHAS120.
Poz. 4 – komputer przenośny 15,6” – 7 szt
	Czy Zamawiający Zezwoli na zaproponowanie Notebooka z wbudowaną kamerą 0,9 MPX?

Ad 4 a) Nie – Zamawiający określił ten parametr min 1,3 Mpx.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie notebooka posiadającego łącznie 3 porty USB (2 x USB 3.0 oraz 1 x USB 2.0)
Ad 4 b) Nie - Zamawiający określił w SIWZ minimum 4 porty USB ( z czego co najmniej dwa porty muszą być w standardzie USB 3.0)
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu notebooka o ściśle określonych wymiarach ( szerokość 372,5mm, głębokość 243mm, wysokość 34,1 mm)
Ad 5 c) Tak – Zamawiający rezygnuje z wymogu określonych wymiarów notebooka.
Czy Zamawiający zezwoli na zaproponowanie notebooka o wadze do 2,65 kg?
Ad 5 d) Tak Zamawiający zgadza się na zaproponowanie notebooka o wadze do 2,65 kg
Czy Zamawiający zezwoli na zaproponowanie obudowy bez elementów aluminiowych
Ad 5 e) Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania (obudowa z tworzywa sztucznego lub aluminium)

Poz. 6 – projektor multimedialny DLP, 2700 ANIS, kontrast 4000:1
	Proszę o doprecyzowanie parametrów projektora min: rozdzielczość, wymagane złącza, waga, gwarancja itp.

Ad 6 a) Rozdzielczość min 1024x768 ( XGA), porty wejściowe min VGA oraz HDMI, gwarancja 36 miesięcy na elektronikę oraz na lampę
Proszę o wyjaśnienie żywotności lampy ( w jakim trybie pracy projektora wymagana jest żywotność)
Ad 6 b) Zamawiający wymaga żywotności lampy na poziomie 6 500 h przynajmniej na poziomie dynamicznym oraz min 10 000 h w trybie edukacyjnym
Poz. 7 – uchwyt sufitowy do projektora
	Czy Zamawiający wymagając projektor w pkt 6 oraz 8 oraz uchwytów w pkt 7 i 9 wymaga również przeprowadzenia montażu Zamawianych projektorów z niezbędną instalacją sygnałową oraz zasilającą

Ad 7 a) Zamawiający wymaga aby projektory wymienione w pkt 6 oraz 8 zostały zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi instalacjami sygnałowymi ( VGA, HDMI) oraz instalacją zasilającą.
Instalacje należy poprowadzić w szczelnych korytkach uniemożliwiających bezpośredni dostęp uczniów .
Poz. 8 projektor krótkoogniskowy LCD
	Proszę o doprecyzowanie parametrów projektora min: rozdzielczość, wymagane złącza, waga, gwarancja itp.

Ad 8 a) Rozdzielczość min XGA (1024x768), port VGA oraz HDMI, gwarancja min 36 miesięcy na elektronikę oraz na lampę
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaproponowanie projektora krótkoogniskowego wyświetlającego z odległości 0,5 – 1,1 m?
Uzasadnienie: Projektory krótkoogniskowe wyświetlają obraz od ok 0,5m do ok 1,1 m . Wyświetlenie prawidłowego obrazu z odległości 2,5 m jest niemożliwe ze względu na brak możliwości ustawienia  ostrego obrazu ( zdeterminowany budową optyki projektora )
Ad 8 b) Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie projektora który wyświetla z odległości 0,5 – 1,1m.
Poz. 12 Notebook 17” – 5 szt
	Czy Zamawiający Zezwoli na zaproponowanie Notebooka z wbudowaną kamerą 0,9 MPX?

Ad 12 a) Nie – Zamawiający określił ten parametr min 1,3 Mpx.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie notebooka posiadającego łącznie 3 porty USB (2 x USB 2.0 oraz 1 x USB 3.0)
Ad 12 b) Nie - Zamawiający określił w SIWZ minimum 4 porty USB ( z czego co najmniej dwa porty muszą być w standardzie USB 3.0)
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu notebooka o ściśle określonych wymiarach ( szerokość  411mm, głębokość 270mm, wysokość 35 mm)
Ad 12 c) Tak – Zamawiający rezygnuje z wymogu określonych wymiarów notebooka.
Czy Zamawiający zezwoli na zaproponowanie notebooka o wadze 2,9 kg?
Ad 12 d) Tak Zamawiający zgadza się na zaproponowanie notebooka o wadze do 2,9 kg
Czy Zamawiający zezwoli na zaproponowanie obudowy bez elementów aluminiowych
Ad 12 e) Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania (obudowa z tworzywa sztucznego lub aluminium)
Poz. 14 – projektor multimedialny z montażem
	Proszę o doprecyzowanie parametrów projektora min: rozdzielczość, wymagane złącza, waga, gwarancja itp.

Ad 14 a) Rozdzielczość min 1024x768 ( XGA), porty wejściowe min VGA oraz HDMI , gwarancja 36 miesięcy na elektronikę oraz na lampę
Proszę o wyjaśnienie żywotności lampy ( w jakim trybie pracy projektora wymagana jest żywotność)
Ad 14 b) Zamawiający wymaga żywotności lampy na poziomie 5000 h przynajmniej na poziomie dynamicznym oraz min 10 000 h w trybie edukacyjnym
Proszę o doprecyzowanie usługi montażu, ponieważ Zamawiający nie zawarł żadnych materiałów montażowych
Ad 14 c) Zamawiający wymaga aby projektor został zamontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi instalacjami sygnałowymi ( VGA, HDMI) oraz instalacją zasilającą.
Instalacje należy poprowadzić w szczelnych korytkach uniemożliwiających bezpośredni dostęp uczniów .
Poz. 15 Projektor krótkoogniskowy z montażem:
	Proszę o doprecyzowanie parametrów projektora min: rozdzielczość, wymagane złącza, waga, gwarancja itp.

Ad 15 a) Rozdzielczość min XGA (1024x768), port VGA oraz HDMI, gwarancja min 36 miesięcy na elektronikę oraz na lampę
Proszę o wyjaśnienie żywotności lampy (w jakim trybie pracy projektora wymagana jest żywotność)
Ad 15 b) Zamawiający wymaga żywotności lampy na poziomie 6000 h w trybie ekonomicznym
Proszę o doprecyzowanie usługi montażu, ponieważ Zamawiający nie zawarł żadnych materiałów montażowych
Ad 15 c) Zamawiający wymaga aby projektor został zamontowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi instalacjami sygnałowymi (VGA, HDMI) oraz instalacją zasilającą.
Instalacje należy poprowadzić w szczelnych korytkach uniemożliwiających bezpośredni dostęp uczniów .
Zad: 3.12 2 Zakup sprzętu audiowizualnego
Poz. 3 – odtwarzacz DVD:
	W związku z tym iż na rynku niedostępny już jest odtwarzacz DVD spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego – czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wbudowanego czytnika kart pamięci?

Ad 3 a) Tak – Zamawiający rezygnuje z wymogu wbudowanego czytnika kart pamięci.

ZAD: 3.12 3 – Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem
Poz. 1 – tablica dotykowa ceramiczna magnetyczna 80”
	Czy Zamawiający dopuści tablicę o powierzchni całkowitej 175 x 128 cm powierzchni użytkowej 166x116 oraz przekątnej 202cm 

Ad 1 a) Tak Zamawiający dopuszcza tablice o wymiarach powierzchni całkowitej 175 x 128 cm , 166x116 cm powierzchni użytkowej oraz przekątnej 202cm
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu do formatu XBD, który jest niestandardowym formatem?
Ad 1 b) Tak- Zamawiający rezygnuje z wymogu zapisu do formatu XBD
Poz. 9 i 10. Tablica interaktywna rezystancyjna 82” z półką i z montażem
	Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne tablice interaktywną w technologii pozycjonowania w podczerwieni lub elektromagnetyczną pasywną?

Ad 9 i 10 a) Nie, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tablicy działającej w technologii pozycjonowania w podczerwieni lub elektromagnetycznej pasywnej.

Poz. 9. Tablica interaktywna rezystancyjna 82” z półką i z montażem	
Ponieważ na rynku nie jest już dostępna tablica interaktywna spełniająca wszystkie wymagania zawarte w SIWZ – czy Zamawiający uzna za równoważne tablicę o niżej wymienionych parametrach
-Tablica w technologii rezystancyjnej (dotykowej). 
- Obsługiwana za pomocą palca lub pióra dotykowego. 
- Przekątna tablicy min 81,5 cale
- Przekątna obszaru roboczego min. 77 cali. 
- Waga [kg]: 20,5 kg
- Rozdzielczość: 4000 x 4000
- Załączone akcesoria: 2 piórka, 2 pisaki suchościeralne 
- gąbka do pisaków 
- Powierzchnia suchościeralna

Ad 9) W celu umożliwienia Wykonawcom oferowania produktów większej ilości producentów – Zamawiający Dopuszcza tablicę o podanych parametrach

Poz. 10. Tablica interaktywna rezystancyjna 82” z montażem
Ponieważ na rynku nie jest już dostępna tablica interaktywna spełniająca wszystkie wymagania zawarte w SIWZ – czy  Zamawiający uzna za równoważne tablicę  o niżej wymienionych  Parametrach
- Tablica w technologii rezystancyjnej (dotykowej). 
- Obsługiwana za pomocą palca lub pióra dotykowego. 
- Przekątna tablicy min 81,5 cale
- Przekątna obszaru roboczego min. 77 cali. 
- Waga [kg]: 20,5 kg
- Rozdzielczość: 4000 x 4000
- Załączone akcesoria: 2 piórka, 2 pisaki suchościeralne
- gąbka do pisaków
- Powierzchnia suchościeralna

Ad 10) W celu umożliwienia Wykonawcom oferowania produktów większej ilości producentów – Zamawiający Dopuszcza tablicę o podanych parametrach

Czy Zamawiający wymagając tablice interaktywne w poz 1, 2, 9,10 oraz interaktywną podłogę w poz. 3 wymaga również przeprowadzenia montażu Zamawianych tablic oraz interaktywnych podłóg wraz z niezbędną instalacją sygnałową i zasilającą?
Tak – Zamawiający wymaga aby tablice interaktywne wymienione w poz 1,2,9,10 oraz interaktywne podłogi z poz 8 zostały zamontowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi instalacjami sygnałowymi oraz instalacją zasilającą. Instalacje należy poprowadzić w szczelnych korytkach uniemożliwiających bezpośredni dostęp uczniów .

Pytania do postępowania Firma 2:
Zamawiający w załączniku 8a „Przedmiot zamówienia zadanie 1” w pozycji nr 8 przewiduje 2 sztuki zestawu czterowieżowego Rysy, natomiast w części zadania dotyczącej wykonania nawierzchni bezpiecznej pod ww. zestawem widnieje 1 szt (69m2). Czy zatem Zamawiający nie przewiduje wykonania nawierzchni bezpiecznej pod drugim zestawem?

Odp Tak. Zamawiający nie przewiduje wykonania nawierzchni bezpiecznej pod drugim zestawem.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 






____________________________________
Adam Chrobak


Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

