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PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (4) 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczej i 

matematycznej, zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej w 

Jastkowie i Szkoły Podstawowej w Tomaszowicach 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące 

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

      

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia o zoomie optycznym minimum 3,6x, czy zoomie 

cyfrowym? Zoom optyczny pozwala na faktyczne przybliżenie fotografowanego obiektu (jak przy 

użyciu lornetki), zoom cyfrowy polega na wybraniu kawałka zarejestrowanego już obrazu i 

rozciągnięciu go na całą matrycę światłoczułą, w efekcie otrzymujemy obraz powiększony ale o 

gorszej jakości.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, by urządzenie posiadało optyczny zoom  nie mniej niż 3,6x oraz 

cyfrowy zoom nie mniej niż 30x. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 4 Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt. 

Zaoferowanie urządzenia posiadającego maksymalną rozdzielczość druku 1200 dpi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający może sprecyzować gdzie ma być wykonane okablowanie strukturalne 

(punkt 6 specyfikacji technicznej). W celu wykonania okablowania strukturalnego wymagane 

jest podanie planu budynku, inwestycji, gdzie ma być ono ujęte. Jednocześnie zwracamy 

uwagę, iż jest to sformowanie zbyt ogólne w związku z powyższym prosimy o określenie 

parametrów gniazd. list maskujących, kabli itp. 

Odpowiedź: 

Okablowanie strukturalne będzie wykonane na terenie Szkoły Podstawowej w Jastkowie. 

Poniżej szczegółowe dane: 

250 m  Kabel teleinformatyczny 4x2x0.5 

24 szt. Gniazdo elektryczne 16A-250V podwójne z bolcami uziemiającymi natynkowe 

12 szt.  Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 natynkowe 

30 m Kabel elektryczny 3x1,5 mm2 

35m Listwa elektroinstalacyjna 35x15 

35m Listwa elektroinstalacyjna 20x15 

8m Listwan elektroinstalacyjna 40x25 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 4 

Firma (…) zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie www.jastkow.pl edytowalnej 

wersji załącznika do formularza ofertowego 

Odpowiedź: 

Zamieszczono w załączeniu. 

 

W dziale XV. SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany zapisów pkt 2 na następujący: 

Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedstawi kosztorys uwzględniający 

poszczególne pozycje zamówienia sporządzony na podstawie cen z załącznika do formularza 

ofertowego z podziałem na szkoły.  

 

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

2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w w/w zakresie oraz zmienia termin 

składania ofert na dzień 26.02.2018r. godz. 10:00 oraz otwarcia na dzień 26.02.2018r. godz. 

10:05. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty.  
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