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Pytanie 5

nia, z:,atrqcznik nr 2a,poz. 1.4 sluclhawki zmi

YSCY OFERENCI

WyjaSnienia treSci SIWZ Nr 2

o udzielenie zamdwienia publicznego trybie przetargu

nieograniczonego nu zudafie pn ,,(Jtwor4,enie nowej pracowni irpformatycznej Szkole Podstawowej

im. W. SL Reymonta w Strqiewie oraz wyposaienie w pomoce (ydaktyczne n do realizacji

podstawy programowej z prz(dmiotriw przyrodnic4ych w szkole Podstawowej int W. SL Reymonta w

Prawo zam6wieh

aluLski 67, 09-142
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Standardowe mikrofony p

na zmrany ciSnienia akus

em o impedancji 18000 (tzn z mikrofi polemnosclowym
e ma to byi eliminujgcy sanm otrpczenia mi bn kjerunkowy.

emno6ciowe (elektretowe) maj 4 ctlarakterystykg dookoln4 (s4 czutre

2e bardzo dobrzecznego bez wzglgdu na kierunek), co
zbreraj1 dzrvigki znajdujqcl sig w obrgbie 360 stopni. Oczywi6cie istniej4 ialne mikrofony
elektretowe kierunkowe- al maj4 konstrukcjg dlugich rurek (powyzej 10cm). Zdjgcie ponizej.

Strd|ewie" (BZP Nr: 6 1 5 3 sl-N- 2 0 I 9 ; data zamieszczenia: 2 S. t 0. 20 I 9).

Na podstawie art. 38 ust. L - 2 ustawy z drna 29 stycznia 2OO4

publicznych (Dz. U. z 2OIl r. poz. 1579) Zamawiajqcy - Grnina Zaluski,

zaNusl't udzielawyj a6nien trb3ci SIwz na zapytania wykonaw caw , zamawiaj

zapytah wraz z wyjaSnienibmi Wykonawcom, ktorym przekhzano SIWZ

stronie internetowej ujawnienia i,r6dla zapytan
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fittttor4,enie nov:ej frrocotuni info Szkole Podstutrn,ej im.

Strdiewie oraz y)yposaieni/w ltonnce dy zhgdne do reulizucii. potl,

serce Polski

I St" Reymontu'n,

'lr progt'amolt,eJ z

v; Strtiietriepr-aedmiottiv; pr4ltysQnicTych w SzkoLe Podstar;ov:ej im, lYt St. Reltmonto

mikrofony kierunkowe nie mog4 byd

palaku). Jedynie mikrofony dynamic;PqLq\u ). JsLrJ rls lrrNr \Jr\JrrJ LIJ l(rlrrv

runkowe (kardiodalna, sqperkardiodai

kierunku (impedancja 2|00 f)). Male
em zapewniaj 4c dobre pf zetwarzanie t

jest umieszczony w poblizu ust (dZwigki z otoczenia s4 odbierane bardzo sl

dzigki swej

), dzigki

iary pozwalq4

, gdy mikrofon

Pytanie laz Czy Zamawiaj$cy zmreni wewngtrznie sprzeczny wymog: mi on poJemnosclowy

Pytanie lbz Czy Zamawial r omvi1zanie r6wnowazne sluchawki aJqce

wszystkie wymogi, ale zl<
eliminuj4cym szumy ot

gzna za

mikrofonem dy namicztl,ym (im a 200 O)
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pal4ku eliminuj
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St::. Reymontu'n:

'y progtanun'ei z
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szum otoczenia"

bnu o impedancji

Odpowiedi:

Zamawialqcy usuwa

pozostawiaj4c pozostale zafisy, jednoczeSnie dopuszcza zastosowanie mi
200 Q.

Pytanie 6

W opisie przedmiotu zam6r,tienia, Zal1czniknr 2a,poz. 1.5 Zarnawiajqcy prt

chiirskich gloSnik6w Peiyit'rg PY-X610C, z :uqrmogiem fciSler okreSlonego
5.3o2, Srednicy: 6.3 cal. Jest to lvym6g spelniany tylko ptzez ww,
nieposiadaj 1cy Zadnego znlczenia funkcjonalnego dla uzytkownika, a spr

stawia parametry

rozlnraftt magnesu

model gloSnikow,

TS-G I72OF?

ny z zasadami

uczciwej konkurencji. Podopnie pasmo przenoszenia: I00Hz - 20000H2

Zamawtaj4cy usuwa zapis ,,fozmiar magnesu'. 5.3oz, Srednica: (t.3 Cal"

Na tym

dlatego

etapie postgpowani Zamawraj1cy nie ocenia zgodnoScii proponow
pytanie o ie glo6nikow Pioneer TS-G 7720F,uznaie za

Pytanie 7

W opisie przedmiotu ia, zaN.qcznlk nr 2a, poz.l.lO funkcje dodat Zamawrajqcy
.vqymaga mozliwoSci podl ra urzqdzeh audio do stan<lwiska uczni iego (r6wniez
komputera) z jed nagrywaniem na podl4czonyrn urz4dzeniu slyszanej audycji
(rozmowy). Zwracam 2e p<>mvala to na nagrywanie pri/ez ucznia di prowadzonego
z leklorem lub innymi uczn i - tworzy to zagro2enie nagryrivania przez iirw wypowiedzi
nauczvciela lub kolesow ich zg<>dy rwrcdzy, i ewentualn1p6iniejsz4 publ kacjg nagrafr np. w
internecie (ocena celowoSci nagrywania wypowiedzi powinna b,yc domen4

e z wymogu?Czy Zamawiaj 1cy r ezy gna

czyciela).
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Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie zmieni wymagafr d,otycz4cych mozliwoSci nagrywania i
stanowisku tcznia - funkcjdnalnoSci te znacznie powigkszaj4 mo2liwoSci

serce Poiski

St, Re"vmonto v'

'\) pt0gfufit0'*t'eJ {,

v Strdi,c+tie

fz:,antana

ni.

od 1do 4linii
mozliwoSci z\acza

Pytanie 8

W opisie przedmiotu zam6[vienia, zatr1cznrk nr 2a, poz.7 m<lnitor intera ny Zamawiaj4cy
stlosowanych wwymaga m.in. A/V (mini jack 3.5 mm). Standardowym rozwi1zanir

najnowszych monitorach flnteraktywnych jest DisplayPort obsluguj4cy

ki obraz, wigc znacznie przewy2szaj

r6wnowazne monitor interaktvwnv niaj4cy pozostale
wymogi, wyposazony w wejScie DisplayPort?

Odpowiedf :

Zamawiajqcy nie dopusz

enia, zalqcznrk nr 2a, poz.7 mcinitor inter wny ZamawiaJqcy

tora. do Sciany jest

Cn1 Zamawiajqcy za roztfoiqzanie r6wnowahne monitor
wymogi o wadze 50 kg?

niaj1cy pozostale

Odpowiedf:

Zamawrajqcy nie

Pytanie 10

monitora przekraczaj?cego 46 kg

W opisie przedmrotu zam( ienia, zalycznrk nr 2a, poz.7 monitor intera ny Zamawiaj1cy
wymaga m.in. komunikacj
uwagg, 2e s4 to rozwryza

bluetooth i mozliwoSci zmiany :nazwy 2r6dta sygnalu. Zwracam
ia znacznie przekraczajqce rzeczywiste uzytkownik6w.
korzysta z fal radiowych w ograni,czonym zaBluetooth to standard. kto ie czgstotliwoSci -
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Ut'worzenie nov:ej Prucovni inlbrnrutycznej w Szkole Fotlsturtotrej im. 'L 
St, Revmonto rr;

Strdiavie oraz y)yposaienif w pomace dydaktl,czne nie4hgdne do realizocii 'l' progranrolrcJ z

ptZ,edmiotti'tu prZrl,roilnic1J,ch w Szliole Potlststt:grpej irn, Wt, St. Reqmontt w Strd?.avyie

2,4 GHz Komunikacja radiowa ma wigkszy
porownaniu do komunilacji Bluetooth
wszystkie wymogi w zakregie obslugi wifi.

zasigg i gwarantuje wigksz4

- przewrdziany do zaoferow

Podobnie zmiananarwy irldla sygnalu -zamvyczaj wykorzystuje sig podsta

lno6i pol4czenia w
a nnonitor spelnia

- komputer podlqczony do monitora, zaktorego poSrednictwem s? przekazT

lrodel - przedstawiony wym6g nie ma 2adnego znaczeniafunkcjonalnego dl

Czy Zamawiajqcy za r omvi{zanie r6wnowa1ne monitor interaktywny
bluetooth i mozliwoSci zmifiny nazw ir6de\ sygnalu?

Pytanie 11

W opisie przedmiotu zaN4cznlk nr 2a, poz.1 monitor intera Zamawiaj4cy
wymaga zastosowanla ia frzycznego w postaci linki metal j (z\ycze blokady
Kensingtona ) lub kl6dki ( w obudowre do zalohenia kltidki\. Zw uwagg, 2e spos6b

mocowania monitora do Sc

metalowa czy ldodka na ob

any jest r6wnie dobrym zabezpieozeniem przed kraclzie24jak linka
ie, kt6re s4 dodatkowym gadzetem, nieposi jqcym znaczenia

funkcjonalnego dla ika, a utrudniaj4cym uczciw4 konkurencjg.

Cry Zamawiajqcy zrezygn

Odpowiedf:

z wyrnogu?

Z amawiaj qcy ni e r ezy gnuj e ztego wymogu.

w6jt

ir6dlo sygnalu

dane z innych
uzytkownika.

4cy komunikacji

zapis o


