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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 178/2019. Nazwa zadania: Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w Gminie Dynów w ramach programu Aktywna Tablica


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

	Czy Zamawiający dopuści Monitor Interaktywny z Matrycą – Typ panelu D-LED  jako równoważną w stosunku do  Matrycy IPS o zdecydowanie lepszych parametrach. 

Technologia D-LED jest najnowszą technologią Matryc która charakteryzuje się tym że posiada oryginalne szkło LCD + pasek podświetlenia LED. Ze względu na podświetlenie bezpośrednie, matryce wyposażone w system D-LED uzyskują większą jasność obrazu. Dzięki temu nawet w mocno nasłonecznionym pomieszczeniu oglądanie wyświetlanego obrazu nie sprawia problemu. 
Matryce z podświetleniem D-LED mają wyższy kontrast. Dodatkowo można tez zastosować funkcję „local dimming“ i osiągnąć wyższy kontrast i lepsze przedstawienie czerni.  Local dimming oznacza tłumienie (wygaszanie) poszczególnych LED w miejscu, gdzie powinno się uzyskać bardziej głęboką czerń. Więcej światła dzięki większej liczbie diod LED- W tej technologii wykorzystuje się dla podświetlenia tej samej wielkości panela o osiem razy więcej niż w innych technologiach  i wynosi 800 diod led. 
Proszę o wyrażenie zgody na dopuszczenie Monitora w najnowszej Technologii Matryc D-LED oraz ze zdecydowanie lepszymi pozostałymi Parametrami między innymi takimi jak:  System operacyjny ANDROID 8.0, większy Kontrast, Większa  Pamięć. tym samym umożliwiając udział w postępowaniu każdemu wykonawcy zdolnemu do wykonania zamówienia z zachowaniem uczciwej konkurencji   oraz równe traktowanie wykonawców..
Ad 1) Zamawiający w specyfikacji nie określił rodzaju technologi podświetlania matrycy więc zarówno dopuszcza podświetlanie E-LED (krawędziowe) jak i D-LED (za całą płaszczyzną matrycy).
Zamawiający nie określał w specyfikacji systemu operacyjnego więc ANDROID 8.0 spełnia wymogi SIWZ.
Zamawiający nie określił w specyfikacji parametru kontrast – więc tego parametru nie będzie sprawdzał.
Zamawiający w specyfikacji określił minimalne parametry odnośnie pamięci jako:
Pamięć wbudowana			- min 16 GB
Pamięć RAM 			- min 2 GB
a więc monitory z większą pamięcią spełniają wytyczne specyfikacji.

	Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących punktach:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga monitorów interaktywnych z min. 5 portami USB w tym jeden 3.0 oraz moduł bluetooth 4.0.
Uprzejmie informuję, iż obecnie na rynku wymagania te w pełni spełnia tylko jeden producent. Jest to jawne ograniczanie zasady uczciwej konkurencji opisanej w PZP.
Wobec powyższego wnoszę o dopuszczenie jako równoważny monitora interaktywnego posiadającego 6 portów USB 2.0 oraz nie posiadającego modułu Bluetooth 4.0 przy znacząco wyższych pozostałych parametrach.
Wyrażenie zgody na powyższą prośbę pozwoli na złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu bez naruszania zasady uczciwej konkurencji.

Ad 2) Uprzejmie informuję, że producentów monitorów interaktywnych z 5 portami USB w tym jeden w wersji 3.0 jest na rynku więcej niż jeden. Ponadto informuję, że parametr odnośnie modułu Bluetooth Zamawiający określił jako:
Bluetooth - moduł Bluetooth min w wersji 4,0 wbudowany lub wsuwany w monitor
więc jeżeli producent monitora nie przewidział wbudowanego modułu Bluetooth lub przewidział wbudowany moduł Bluetooth w wersji niższej, istnieje możliwość zastosowania modułu Bluetooth w wersji 4.0 wsuwanego w monitor (adaptery USB – Bluetooth)

Zamawiający nie wyraża zgody na na zmianę parametru:
- min 5x USB w tym min 1x USB w wersji 3,0
na 6 x USB w wersji 2.0

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

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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