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Stargard, dnia 14 maja 2018 r. 
 

 
Otrzymują wg rozdzielnika 
 
 

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
„Dostawa wraz z montażem wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie” 

 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553759-N-2018 z dnia 
07.05.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień  
i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski. 
 
Pytanie nr 1 
W opisie przedmiotu zamówienia poz. 1 - komputer szkolny all-in-one z klawiaturą i myszką, 
Zamawiający wymaga m.in.: ekran błyszczący 18,5”. Zgodnie z naszą wiedzą komputery all-
in-one z przekątną 18,5” nie są już produkowane. 
Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputerów 
all-in-one z przekątną 21,5”? 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zaoferowanie komputerów all-in-one z 
przekątną 21,5”. 
 
Pytanie nr 2 
 W opisie przedmiotu zamówienia poz. 2 – laptop dla nauczyciela, Zamawiający wymaga 
m.in.: „Procesor: dwa rdzenie min 2.7GHz”. Tak opisany parametr daje możliwość 
zaoferowania procesorów o bardzo niskiej wydajności. 
Czy mając na powyższe Zamawiający określi wymagania w skali punktowej testu PassMark 
CPUMark na stronie (https://www.cpubenchmark.net/), np. procesor i5-7200U – 4645 pkt lub 
równoważny/lepszy? 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający wyjaśnia, że określa wymagania w skali punktowej i5-7200U – 4645 pkt 
lub równoważny/lepszy. 
 
Pytanie nr 3 
W opisie przedmiotu zamówienia poz. 2 – laptop dla nauczyciela, Zamawiający wymaga 
m.in.: „ekran błyszczący 17”. Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego, że producenci laptopów 
nie stosują już rozwiązań w postaci błyszczących matryc. Ponadto laptopy z matrycami o 
wielkości 17” są niepraktyczne w szkolnych zastosowaniach (zabiera dużą powierzchnię 
biurka nauczyciela, zasłania widok na klasę. 
Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie laptopów z 
matowymi matrycami o przekątnej 15,6”? 
Odpowiedź nr 3 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza dostawę laptopów z matowymi matrycami o 
przekątnej 15,6” 
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Pytanie nr 4 
W punkcie 5 załącznika nr 2b do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania projektora 
krótkoogniskowego z ekranem projekcyjnym i uchwytem sufitowym. Pragniemy zwrócić 
uwagę Zamawiającego, że projektory krótkoogniskowe montuje się nie na uchwytach 
sufitowych ale na specjalnych uchwytach ściennych. Ponadto o ile nie ma specyficznych 
wymagań montażowych (ograniczona odległość od ekranu spowodowana przeszkodami na 
suficie takimi jak żyrandole, klimatyzatory itp.) do wyświetlania obrazu na ekranach 
projekcyjnych nie stosuje się projektorów krótkoogniskowych, które z reguły są droższe od 
projektorów uniwersalnych. Zamawiający nie podał również wymaganych wymiarów 
powierzchni projekcyjnej ekranu oraz sposobu jego rozwijania (elektrycznie, ręcznie). 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie specyfikacji w 
przytoczonym wyżej zakresie. 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający doprecyzowuje punkt 5 załącznika 2b informując, że wymaga się dostawy 
projektora krótkoogniskowego z ekranem projekcyjnym o szerokości 2m i proporcjach 
dopasowanych do projektora oraz niezbędnym osprzętem do montażu. 
 
Pytanie nr 5 
W punkcie 5 załącznika nr 2b do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania projektora LED 
o jasności 800 ANSI lumenów. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że jasność 
800 ANSI lumenów jest dostateczna do wyświetlania obrazu w systemach kina domowego, w 
warunkach pełnego zaciemnienia. W warunkach sali lekcyjnej będzie natomiast 
niewystarczająca i wyświetlany obraz nie będzie widoczny. Ponadto projektor wyposażony w 
źródło światła LED w przypadku uszkodzenia lub zużycia tego źródła światła nadaje się w 
całości do wymiany na nowy, ponieważ źródeł światła LED nie wymienia się. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania projektora 
o następujących parametrach: 

 źródło światła: lampa wyładowcza lub LED 
 rozdzielczość: WXGA 
 jasność: 2800 ANSI lumenów 
 technologia obrazu: DLP lub 3LCD 
 żywotność lampy w trybie normalnym: 5000 godzin 
 złącza: D-SUB, HDMI? 

Odpowiedź nr 5 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuści dostawę projektora o parametrach jak wyżej. 
 
Pytanie nr 6 
W punkcie 6 i 7 załącznika nr 2b do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania projektorów 
ultrakrótkoogniskowych LED o jasności 800 ANSI lumenów. Pragniemy zwrócić uwagę 
Zamawiającego na fakt, że jasność 800 ANSI lumenów jest dostateczna do wyświetlania 
obrazu w systemach kina domowego w warunkach pełnego zaciemnienia. W przypadku 
wykorzystania takiego projektora do pracy z tablicą interaktywną w warunkach sali lekcyjnej 
jasność 800 ANSI lumenów będzie niewystarczająca i wyświetlany obraz nie będzie 
widoczny. Ponadto projektor wyposażony w źródło światła LED w przypadku uszkodzenia 
lub zużycia tego źródła światła nadaje się w całości do wymiany na nowy, ponieważ źródeł 
światła LED nie wymienia się. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania projektora 
o następujących parametrach: 
 źródło światła: lampa wyładowcza lub LED 
 rozdzielczość: WXGA 
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 jasność: 2800 ANSI lumenów 
 technologia obrazu: DLP lub 3LCD 
 żywotność lampy w trybie normalnym: 5000 godzin 
 złącza: D-SUB, HDMI? 

Odpowiedź nr 6 
Zamawiający wyjaśnia, że dopuści dostawę projektora o parametrach jak wyżej. 
 
Pytanie nr 7 
 W punkcie 6 i 7 załącznika nr 2b do SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania tablic 
multimedialnych o przekątnej 80-82” i projektorów ultrakrótkoogniskowych o rozdzielczości 
WXGA. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że w przypadku wykorzystania 
projektora o rozdzielczości WXGA do pracy z tablicą interaktywną, format tablicy powinien 
wynosić 16:9 lub 16:10. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopisanie w opisie tablicy obok przekątnej 
również formatu powierzchni w sposób następujący: tablica multimedialna 80-82” o formacie 
powierzchni 16:9 lub 16:10. Pozostawiając opis bez zmian istnieje ryzyko zaoferowania przez 
któregoś z oferentów tablicy w formacie 4:3, niezgodnym z formatem projektora. 
Odpowiedź nr 7 
Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na dopisanie w opisie tablicy w punkcie 6 i 7 
treści jak wyżej. 
 


