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W Y J A S N lEN I E

Nr 2

TRESCI SPECYFIKACJIISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zam6wien publicznych (Dz.U.2017
poz.1S79 ze zm.) przekazuj~ tresc zapytania wraz z wyjasnieniem dotyczqcym przetargu
nieograniczonego OAiZP.271.1.8.2018 ogloszonego przez Gmin~ Baboszewo na wykonanie
zadania pn. Dostawa sprzEltu komputerowego oraz multimedialnego w ramach
"Nowoczesna edukacja w Gminie Baboszewo", realizowanego w ramach RPO
Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zomowienio dot. tab/icy interaktywnej (paz.: 2, 3, 8, 15, 18 i 23 w
tabe/i), Zamawiajqcy wymaga min.: obszar interaktywny min. 170 cm x min. 120 cm.
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ no zao!erowanie tab/ic interaktywnych a wymiarze
obszaru interaktywnego 171 cm x 116 cm, spefniajqcych wszystkie pozostafe
wymogi?

OdpowiedZ:
Nie. Wysokosc obszaru interaktywnego tablicy nie spelni wymogu minimalnej wysokoSci
obszaru interaktywnego.

Pytanie 2:
W opisie przedmiotu zamowienia dot. systemu do zbierania i ana/izowania
odpowiedzi modul centra/ny, pi/oty - zestaw (poz. 5 w tabe/i), Zamawiajqcy wymaga
min.: wyswiet/acz LED.
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod~ no zao!erawanie systemu do zbierania i ana/izowania
odpowiedzi z wyswiet/aczem LCD (nowsza techno/agio), spelniajqcego wszystkie
pozostafe parametry?
Odpowiedz:

Tak, poniewaz wyswietlacz LCD jest doskonalszym sposobem komunikacji z system em
do zbierania i analizowania odpowiedzi od systemu z LED, zatem funkcjonalnosc
zestawu z wyswietlaczem LCD b~dzie co naj mniej r6wnowazna do zestawu z
wyswietlaczem LED.

Pytanie 3:
W opisie przedmiotu zom6wienia dot. systemu e/ektronicznego do test6w
i g/osowania (moduf centra/ny, pi/oty do wybierania odpowiedzi test6w,
oprogromowanie) (paz. 17 w tabe/i), Zamawiajqcy wymaga m.in.: "dioda LED
sygna/izuje otrzymanie odpowiedzi".
Czy Zamawiajqcy wyrazi zgod£: no zao!erowanie systemu do test6w i g/osowania z
pi/otami, w kt6rych otrzymanie odpowiedzi sygna/izowane jest za pomocq has/a" OK"
pojawiajqcego si£: no wyswietiaczu?

Odpowiedi:
Tak, poniewaz otrzyma

si~

funkcjonalnosc rownowaznl! do wymaganej .

