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Odpowiedź na zadane pytania 

(wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) 
 

dotyczy: zamówienia publicznego pn. Dostawa wyposażenia do Ośrodka Wsparcia i Testów w ramach programu PFRON pn. „Centra 
informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. 

 
 Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), publikuje treść zapytań Wykonawcy wraz 
z wyjaśnieniami Zamawiającego:  
 
Pytanie 1 
W Zestawieniu ilościowym sprzętu – Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 10 Zamawiający opisał Linijkę brajlowską. 
Opis wskazuje na konkretny produkt Focus 14, producenta Freedom Scientific Blind, którego jedynym 
dystrybutorem w Polsce jest firma Altix Sp. z o.o co jest niezgodne z zasadą konkurencyjności i art. 29 ust. 1-3 
ustawy PZP oraz art. 15, ust 5 , pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
art. 44 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Czy w celu zwiększenia 
konkurencyjności postępowania Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pełnowartościowego produktu o 
następujących cechach: 
− 14 komórek brajlowskich i z przyciskami przywoływania kursora 
− 8-punktowa klawiatura typu perkins 
− Przycisk zasilania, 
− cztery klawisze kciukowe umiejscowione na przedniej obudowie, 
− złącze micro USB do ładowania i łączności z komputerem, 
− nowoczesny i solidny design, 
− tryb aplikacji lokalnych (przełączany przełącznikiem z tyłu), które pozwalają na: Korzystanie z notatek 
(z możliwością zsynchronizowania ich za pośrednictwem np. telefonu z notatkami w komputerze, telefonie, 
tablecie..), korzystanie ze stopera, prawdzenie czasu i daty (aktualizacja za pomocą np. iPhona) 
− pojemna pamięć wewnętrzna, 
− możliwość podłączenia 5 urządzeń jednocześnie przez łącze Bluetooth, oraz jednego przez USB, 
− klasyczny Bluetooth, oraz nowy Bluetooth Low Energy zużywający niewielką ilość baterii, 
− regulacja sztywności punktów brajlowskich. 
− wymiary: 166 x 100 x 23 mm 
− waga: 285 g 
− zasilanie: akumulator wewnętrzny, ładowany przez gniazdo micro USB 
− komunikacja z PC – micro USB 
− czas pracy: 15-20 h na w pełni naładowanej baterii 
− złącza: micro USB 
− łącze bezprzewodowe Bluetooth Classic oraz Bluetooth Low Energy 
Odpowiedź nr 1: 
TAK. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 2 
W Zestawieniu ilościowym sprzętu – Załącznik nr 1 do SWZ, Poz. 18 Zamawiający opisał Notatnik brajlowski. 
Opis wskazuje na konkretny produkt ElBraille, producenta Elita Group, którego jedynym dystrybutorem 
w Polsce jest firma Altix Sp. z o.o co jest niezgodne z zasadą konkurencyjności i art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP 
oraz art. 15, ust 5 , pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 44 ust 3 
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności 
postępowania Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pełnowartościowego produktu o następujących cechach: 
Klawiatura brajlowska: 
− 14 komórek brajlowskich i z przyciskami przywoływania kursora 
− 8-punktowa klawiatura typu perkins 
− Przycisk zasilania, 
− cztery klawisze kciukowe umiejscowione na przedniej obudowie, 



                                                                         
− złącze micro USB do ładowania i łączności z komputerem, 
− nowoczesny i solidny design, 
− tryb aplikacji lokalnych (przełączany przełącznikiem z tyłu), które pozwalają na: Korzystanie z notatek 
(z możliwością zsynchronizowania ich za pośrednictwem np. telefonu z notatkami w komputerze, telefonie, 
tablecie..), korzystanie ze stopera, sprawdzenie czasu i daty (aktualizacja za pomocą np. iPhona) 
− pojemna pamięć wewnętrzna, 
− możliwość podłączenia 5 urządzeń jednocześnie przez łącze Bluetooth, oraz jednego przez USB, 
− klasyczny Bluetooth, oraz nowy Bluetooth Low Energy zużywający niewielką ilość baterii, 
− regulacja sztywności punktów brajlowskich. 
− wymiary: 166 x 100 x 23 mm 
− waga: 285 g 
− zasilanie: akumulator wewnętrzny, ładowany przez gniazdo micro USB 
− komunikacja z PC – micro USB 
− czas pracy: 15-20 h na w pełni naładowanej baterii 
− złącza: micro USB 
− łącze bezprzewodowe Bluetooth Classic oraz Bluetooth Low Energy 
Terminal: 
- wyświetlacz 5,4” OLED Super Reatina, dotykowy 
- Pamięć wbudowana 128 GB 
- procesor Apple A15 Bionic, sześciordzeniowy 
- system iOS 15 
- GPS – A-GPS, BEIDOU, Galileo, Glonass, GPS, QZSS 
- wbudowany mikrofon 
- wbudowany głośnik 
- gniazdo słuchawkowe, 
- Wi-Fi 
- odtwarzacz audio,  
- odtwarzacz stereo 
Odpowiedź nr 2: 
TAK. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 3 
W poz. 20 opisany został Powiększalnik. Opis wskazuje na konkretne produkt Topaz HD, producenta Freedom 
Scientific Blind, którego jedynym dystrybutorem w Polsce jest firma Altix Sp. z o.o co jest niezgodne z zasadą 
konkurencyjności i art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP oraz art. 15, ust 5 , pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 44 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach 
publicznych. W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający wnioskujemy o usunięcie 
poniższych zapisów: 
- uchwyt na okrągłe przedmioty np. puszki, butelki 
- obracania o 90 stopni w prawo lub w lewo 
- funkcja wychwytywania obrazu w ruchu użyteczna w celu dokładnego przyglądania się małym obiektom lub 
utrzymania obrazu w jednym miejscu. 
Odpowiedź nr 3: 
TAK. Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza powiększalnik bez wymienionych punktów. 
 
 

STAROSTA 
        - 
Jacek Gross 
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