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                                  PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (2) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy  wyposażenia do pracowni matematycznej i 

przyrodniczej oraz zakup wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK dla Szkoły Podstawowej w 

Snopkowie 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej. 

 

Pytanie 1 

KONTROLER WLAN: 

W specyfikacji Zamawiający zawarł parametry wskazujące na Kontroler bardzo drogi  o 

swartości około 19 000 zł netto, na który czas oczekiwania jest około 3-4 tygodni oraz 

gwarancja producenta wynosi 3 miesiące. Ponieważ Sprzęt ma być wykorzystany w Szkole 

czy na pewno o taki Kontroler WLAN Zamawiającemu chodziło?  

Odpowiedź: 

Kontroler ma być taki, jak w specyfikacji. 

 

Pytanie 2 

VII 

1. Ekrany projekcyjne z zasady są dostarczane ze sterowaniem na podczerwień.  

 Czy zamawiający dopuści Ekran 240 x 150, format 16:10 ze sterowaniem na 

podczerwień a nie radiowym? 

 

      2.  Projektor z możliwością prezentacji bez komputera czyli aktywnym złączem USB typ 

A w rozdzielczości FullHD jest rzadkością. 

           Warunki przetargowe spełnia PRAWIE Infocus IN2128HDX. Nie zgadza się 

żywotność lampy w trybie Eco, jest to 3500 h a wymagane jest 4000 h. 
 

 Czy Zamawiający dopuści żywotność lampy w trybie Eco,  3500h 

 

*jeżeli projektor ma być stosowany wraz z ekranem z zapytania, to źle są dobrane formaty. 

Ekran jest w formacie 16:10 a projektor 16:9. 

 

Proponowane rozwiązanie: 
 

Acer P1385WB ( format 16:10, rozdzielczość WXGA , moc lampy 200W, 3400 Lumen, 3 

lata gwarancji) 

Jest to model o wiele bardziej pasujący do ekranu z zapytania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje zdalnego sterowania ekranem, rozwiązanie techniczne, które zostanie 



 

zastosowane jest w pełni dowolne, zatem dopuści zarówno sterowanie radiowe jak i z  

wykorzystaniem podczerwieni. 

Zamawiający oczekuje panoramicznego formatu obrazu, zatem dopuści parametry spełniające

 tę właściwość, czyli 16:9 jak również 16:10. 

Pytanie 3 

VIII Komplet wyposażenia ogólnego w narzędzia TIK 

 

Czy Zamawiający w pozycji  7 Okablowanie strukturalne (komplet) sprecyzuje dokładniej 

zapis dotyczący „montaż i wykonanie okablowania strukturalnego wraz z niezbędnymi 

gniazdami, listwami maskującymi przyściennymi, kablami itp, w tym zasilanie napięciem 

gwarantowanym 230 V, sieć ETHERNETj” Z podanych informacji nie da się oszacować 

ewentualnych kosztów wykonania tej usługi. Prosimy o bardziej szczegółowe informację.  

Odpowiedź: 

Szczegółowy opis w odpowiedzi na pytanie 4. 

 

Pytanie 4 

Zwracam się z prośbą o przesłanie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące w/w 

postępowania cz. 2, podpunkt 7 tj. Okablowanie  strukturalne (komplet) Dostawa, montaż i 

wykonanie okablowania strukturalnego wraz z niezbędnymi gniazdami, listwami 

maskującymi przyściennymi, kablami itp, w tym zasilanie napięciem gwarantowanym 230 V, 

sieć ETHERNETj.  

- w jakich godzinach można przeprowadzać instalacje? 

- w jakiej kategorii okablowania trzeba wykonać instalację 5, 6, 

- jaka jest ilość punktów końcowych do wykonania instalacji?  

- czy okablowanie należy wykonać w jednym pomieszczeniu ?  jeśli NIE to w jakich 

pomieszczeniach i jaka jest potrzebna orientacyjna długość okablowania strukturalnego, 

- czy zamawiający może udostępnić plany budynku w celu wyliczenia potrzebnej długości 

okablowania i innych niezbędnych czynności z tym związanych np. przeprowadzenie trasy 

kablowej z serwerowni do np. klasy ?  

- czy instalacja jest wykonywana na jednym piętrze? 

- jak daleko jest serwerownia w budynku,  aby podłączyć się do istniejącej sieci ? 

- czy w powyższym punkcie do wykonania jest tylko instalacja okablowania strukturalnego 

czy również konfiguracja i uruchomienie sieci z urządzeniami które są wymienione w 

dalszych podpunktach tego zadania np.  

- Zasilacz UPS 

- Urządzenia sieciowe (przełącznik zarządzalny) 

- Serwer plików NAS 

-  Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i system 

blokowania włamań(IPS). 

- Kontroler WLAN 

- Punkty dostępowe 

Odpowiedź: 

- Instalacje można przeprowadzać w dni powszednie po godz. 15, w czasie ferii zimowych w 

godz. 9 - 13, w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu 

- wykonanie instalacji w kategorii minimum 5 

- 2 punkty końcowe 



 

- okablowanie od sutereny przez parter do poddasza, długość - ok. 2-3 zwoje 

- plany budynku – rzuty kondygnacji w załączeniu. Załączone rzuty budynku przedstawiają 

koncepcję rozbudowy budynku, którą Zamawiający zamierza wykonać w 2019r. 

- instalacja okablowania strukturalnego z konfiguracją i uruchomieniem sieci z urządzeniami 

wymienionymi w dalszych podpunktach zadania 

 

Pytanie 5 

Proszę o przysłanie edytowalnej wersji załączników 1,2,3 

Odpowiedź:  

Zamieszczono w załączeniu.  

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na 

pytania oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 24.01.2018r. (godzina 

pozostaje bez zmian). Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


