
Kawęczyn, dnia 30.04.2014 r. 

FZP.ZP.271.3.2014 

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 
„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie 
Kawęczyn”. 

W związku z otrzymanymi prośbami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) przedstawiamy treść 
zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

Wykonawca poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jaki współczynnik odległości jest ujęty dla Państwa jako minimalny dla projektora ? 
Czy zapytanie dotyczy projektorów krótkoogniskowych ze współczynnikiem ok. 0.6-1 
czy typowo ultra krótkoogniskowych o współczynnikach ok. 0.4-1 czy też niższych. 

2.  Gwarancje na projektory są 3 letnie jednakże na lampy zawsze są uwzględniane jako 
(3 lata max 2.000 h, cokolwiek nastąpi pierwsze) – czy taka formuła spełnia 
wymagania ? 

3. Proszę o informację, która specyfikacja jest wiążąca ponieważ w załączniku nr 3  
informacja jest, iż tablica interaktywna ma mieć minimum 70 ‘’ i nie ma wspomnianej 
informacji o powierzchni ceramicznej, natomiast w załączniku nr 1 jest informacja 
odnośnie tablicy interaktywnej 80’’ z ceramiczna powierzchnią? Czy ma być to 
rozumiane przez to, że powierzchnia tablicy ma być minimum 80’’ natomiast 
powierzchnia robocza minimum 70’’?  

4. Czy powierzchnia ceramiczna jest rozumiana jednoznacznie z powierzchnią 
porcelanową ? 

5. Czy należy uwzględnić koszt kabli przedłużających zasilanie czy też sygnał projektora 
VGA lub HDMI ponieważ fabrycznie umieszczone seryjnie w opakowaniu są zbyt 
krótkie- nie ma o tym informacji w specyfikacji ? 

6. Czy oprogramowanie i sterowniki do obsługi tablicy interaktywnej mają zostać 
wgrane do laptopów – nie ma o tym informacji w specyfikacji ? 

7. Czy uwzględnić należy koszt szkolenia z tablic interaktywnych dla Personelu – nie ma 
o tym informacji w specyfikacji ? 

8. Czy wykaz dostaw zrealizowanych wcześniej musi dotyczyć wszystkich wyrobów w 
danej części oferty czyli multimediach tj.: drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, 
skanera, TV, tablicy interaktywnych, projektorów. Czy wystarczy wykazać dostawę 
poszczególnych elementów z tego działu ?   

Ad. 1 

Zapytanie dotyczy projektów ultra krótkoogniskowych o współczynnikach projekcji 0.4-1 lub 
niższych. 

Ad. 2 

Tak, taka formuła spełnia wymagania od warunkiem, że żywotność lamy jest nie mniejsza niż 
2500 godzin (w standardowym trybie pracy).  

Ad. 3 

Omyłkowo wpisano w załącznikach rozbieżne informacje. Wiążąca jest informacja w 
załaczniku nr 3 z tablicą interaktywną o powierzchnia roboczej 70” ceramicznej.  



Załącznik nr 1 został skorygowany pod tym względem i ponownie umieszczony na stronie w 
poprawnej wersji.  
 

Ad. 4 

Nie 
 

Ad. 5 

Należy uwzględnić koszt kabli przedłużających zasilanie i sygnał projektora.  
 

Ad. 6 

Nie 
 

Ad. 7 

Nie 
 

Ad. 8 

Zamawiający uzna warunek wiedzy  i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca 
wykonał co najmniej dwie dostawy zgodne z przedmiotem zamówienia tzn. na wszystkie 
elementy w danej części zamówienia z udokumentowaniem że dostawy zostały wykonane 
należycie.  

 


