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                     Gmina Dąbrowa Białostocka 
 

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017 

www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl 
 

 

Dąbrowa Białostocka, 26 maja 2022 r. 

BRG. 271.24.2022 

ID postępowania - 617093 

 

 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

o udzieleniu zamówienia publicznego 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów 

przenośnych typu laptop oraz monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły 

Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej 

 

 

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 

2054, 2269; z 2022 r. poz. 25), informuje o złożonych przez uczestników postępowania 

wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wymaga najnowszej wersji oprogramowania systemowego Android 9 

dzięki czemu na monitorze interaktywnym jest możliwość instalowania najnowszych wersji 

aplikacji edukacyjnych czy biurowych? 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia miały zainstalowane możliwie najnowsze 

oprogramowanie systemowe oferowane na rynku. 

 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczony moduł WiFi był fabrycznym modułem WiFi 

tego samego producenta co monitor interaktywny? Moduły WiFi innych producentów mogą 

nie być kompatybilne z dostarczonym monitorem, co będzie powodowało słaby sygnał sieci 

internetowej i problemy podczas użytkowania podczas zajęć i korzystania np. z programów 

online. 
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Odpowiedź nr 2 

Zamawiający potwierdza, iż dostarczony moduł WiFi powinien być fabrycznym modułem 

WiFi tego samego producenta co monitor interaktywny. 

 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wymaga, aby wbudowany system operacyjny Android był w polskiej 

wersji językowej? Na rynku jest wiele modeli, które mają system Android w języku 

angielskim, co znacznie utrudnia pracę podczas lekcji. Powoduje to problemy podczas 

użytkowania (np. dostęp do przygotowanych lekcji i plików oraz wszelkie ustawienia są w 

języku angielskim). 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający wymaga, aby system operacyjny urządzenia był w polskiej wersji językowej. 

 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie do udostępniania ekranu („ekran urządzeń 

mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji”) 

działało dwukierunkowo? Tak, aby oprócz opisanego wcześniej udostępniania było możliwe 

przesłanie bezprzewodowo obrazu z monitora interaktywnego na urządzenia mobilne typu 

tablet, telefon, laptop lub komputer za pomocą jednej aplikacji? To oprogramowanie jest 

obecnie standardem w monitorach interaktywnych. Dzięki niemu uczniowie, którzy są 

osobami niedowidzącymi i niepełnosprawnymi ruchowo mogą wyświetlić ekran monitora na 

swoich urządzeniach i na bieżąco widzieć notatki, które robi nauczyciel na monitorze. 

Nauczyciel ma ponadto możliwość kontroli nad monitorem ze swojego urządzenia mobilnego 

lub komputera bez konieczności podchodzenia do monitora. 

 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający informuje, iż oprogramowanie do udostępniania ekranu nie musi działać 

dwukierunkowo (monitor ma mieć możliwość wyświetlenia obrazu udostępnionego z innych 

urządzeń typu laptop, komputer, tablet). 

 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z monitorem było dostarczone oprogramowanie do 

zdalnego zarządzania monitorem, jego diagnostyki, instalacji oprogramowania i aktualizacji z 

pełną funkcjonalnością podczas całego czasu trwania gwarancji? To oprogramowanie jest 

obecnie standardem w monitorach interaktywnych. Dzięki niemu z dowolnego miejsca można 

przeprowadzić diagnostykę, zainstalować oprogramowanie, udzielić uprawnień dla 

użytkowników bez konieczności podchodzenia do monitora i przeszkadzania w prowadzeniu 

lekcji. Ogranicza to także przebywanie osób z serwisu na terenie szkoły, co z uwagi na 

aktualną sytuację jest także istotne, ponieważ ogranicza liczbę obcych osób na terenie szkoły. 

 

Odpowiedź nr 5 

Zamawiający potwierdza, iż wymaga dostarczenia wraz z monitorem oprogramowania do 

zdalnego zarządzania monitorem, jego diagnostyki, instalacji oprogramowania i aktualizacji 

z pełną funkcjonalnością podczas całego czasu trwania gwarancji. 
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Pytanie nr 6 
Czy Zamawiający wymaga, aby monitor posiadał wbudowane mikrofony matrycowe, dzięki 

czemu możliwe jest prowadzenie lekcji online czy hybrydowych bez konieczności podpinania 

dodatkowych urządzeń odbierających dźwięk ? 

 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający informuje, iż nie wymaga, aby monitor posiadał wbudowane mikrofony 

matrycowe. 
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