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Gorzów Wielkopolski, dnia 17 października 2022 roku 

 

BZP.271.48.2022.DW 

 

Wszyscy Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń. 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego 

postępowania. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 

do treści SWZ jak poniżej.  

 

Pytanie 1 

Dzień Dobry, zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w części nr 7 dot. Urządzeń 

wielofunkcyjnych oraz punktów dostępu: -szybkość skanowania 45 str./min Zmiana umożliwi 

zaoferowanie urządzenia spełniającego zapotrzebowanie Zamawiającego, urządzenia które 

przewyższa inne parametr techniczne znacząco i jest bardzo tanie w dalszym użytkowaniu Proszę 

również o wyjaśnienie czy urządzenie ma być wyposażone w moduł komunikacji bezprzewodowej 

(IEEE802.11) nie wynika to wprost z specyfikacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z szybkością skanowania 45 str./min. 

Urządzenie ma być wyposażone w interfejs IEEE802.11. 

 

Pytanie 2 

(dotyczy zamówienia częściowego nr 6, SOPZ, poz. monitor interaktywny) 

Jasność wymagana 350 cd/m2 

W obecnie produkowanych monitorach standardem jasności jest minimum 400 cd/m2. Jasność 

350cd/m2 była dostępna w urządzeniach produkowanych ponad rok temu lub przestarzałych 
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i nienadążających za obecnymi standardami. Jasność monitora decyduje o jakości i czytelności obrazu. 

To bardzo ważny parametr. 

Czy Zamawiający może określić raz jeszcze wymaganą jasności monitora? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający podkreśla, iż wymagania w SOPZ są wymaganiami minimalnymi, które musi spełniać 

oferowany sprzęt. 

 

Pytanie 3 

(dotyczy zamówienia częściowego nr 6, SOPZ, poz. monitor interaktywny) 

Wymagane głośniki 2 x 10W 

W obecnie produkowanych monitorem standardem jest minimum 2x15W. Głośniki 2x10W była 

stosowane w urządzeniach produkowanych ponad rok temu lub przestarzałych i nienadążających 

za obecnymi trendami. Moc głośników decyduje o jakości dźwięku odtwarzanego na monitorze i jest 

bardzo istotnym parametrem. 

Czy Zamawiający może określić raz jeszcze wymaganą moc głośników? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający podkreśla, iż wymagania w SOPZ są wymaganiami minimalnymi, które musi spełniać 

oferowany sprzęt. 

 

Pytanie 4 

(dotyczy zamówienia częściowego nr 6, SOPZ, poz. monitor interaktywny) 

Min. 10 punktów dotyku. 

W obecnie produkowanych monitorem standardem jest minimum 20 dotyków. Monitory 

z 10 punktami dotyku byty produkowane ponad rok temu lub są to monitory przestarzale 

i nienadążające za obecnymi standardami. Liczba obsługiwanych dotyków decyduje o jakości obsługi 

monitora i może być decydująca przy niektórych programach edukacyjnych. 

Czy Zamawiający może określić raz jeszcze wymaganą liczbę dotyków? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający podkreśla, iż wymagania w SOPZ są wymaganiami minimalnymi, które musi spełniać 

oferowany sprzęt. 

 

Pytanie 5 

(dotyczy zamówienia częściowego nr 6, SOPZ, poz. monitor interaktywny) 

Porty wejściowe wymagane m.in. min. 1 x RJ45 

W obecnie produkowanych monitorach standardem są 2 porty RJ45 z wbudowanym switchem dzięki 

czemu możliwe jest jednoczesne podłączenie monitora do i komputera nauczyciela do Internetu nawet 

w tedy gdy dostępne jest tylko jedno gniazdo RJ45 w pomieszczeniu. Możliwość pracy wszystkich 

urządzeń z siecią szkolną jest podstawowym warunkiem pracy w szkole.  

Czy Zamawiający może określić raz jeszcze wymaganą liczbę portów RJ45 oraz czy wymaga aby 

by wbudowany monitor posiadał wbudowany Switch? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający podkreśla, iż wymagania w SOPZ są wymaganiami minimalnymi, które musi spełniać 

oferowany sprzęt. 

 

Pytanie 6 

(dotyczy zamówienia częściowego nr 6, SOPZ, poz. monitor interaktywny) 

Pamięć ROM — wymagana min. 16GB 

W obecnie produkowanych monitorach standardem jest pamięć ROM 32 GB ze względu na objętość 

plików i programów zapisywanych i instalowanych na monitorze. Pamięć ROM 16GB była stosowana 

w monitorach produkowanych ponad rok temu tub urządzeniach przestarzałych. 

Czy Zamawiający może określić raz jeszcze wymaganie dotyczące pamięci ROM? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający podkreśla, iż wymagania w SOPZ są wymaganiami minimalnymi, które musi spełniać 

oferowany sprzęt. 
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Pytanie 7 

(dotyczy zamówienia częściowego nr 6, SOPZ, poz. monitor interaktywny) 

Pamięć RAM — wymagana min. 2GB. 

W obecnie produkowanych monitorach standardem jest pamięć RAM 3GB ze względu na wymagania 

oprogramowania monitorów. Pamięć RAM 2GB była stosowana w monitorach produkowanych ponad 

rok temu lub urządzeniach przestarzałych. Za mała pamięć monitora będzie spowalniać działanie 

monitora. 

Czy Zamawiający może określić raz jeszcze wymaganie dotyczące pamięci RAM? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający podkreśla, iż wymagania w SOPZ są wymaganiami minimalnymi, które musi spełniać 

oferowany sprzęt. 

 

Pytanie 8 

(dotyczy zamówienia częściowego nr 6, SOPZ, poz. monitor interaktywny) 

Wymagana obsługa systemu operacyjnego Windows 7. 

Windows 7 nie ma już wsparcia producenta, nie są przygotowywane jakiekolwiek aktualizacje, 

a co za tym idzie producenci sterowników oraz oprogramowania nie badają kompatybilności swoich 

produktów pod kątem systemów operacyjnych już niewspieranych przez ich autorów. 

Czy Zamawiający uzna za spełniający SIWZ monitor obsługujący system operacyjny Windows 

10 i nowszy oraz z zainstalowanym systemem Android 9.0 i nowszy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Zamawiający podkreśla, iż wymagania w SOPZ są wymaganiami minimalnymi, które musi spełniać 

oferowany sprzęt. 

 

Pytanie 9 

(dotyczy zamówienia częściowego nr 6, SOPZ, poz. monitor interaktywny) 

Wymagania dotyczące oprogramowania są nieprecyzyjne i wskazuje na przemieszanie wymagań 

dotyczące aplikacji zainstalowanych na monitorze (na bazie Androida) oraz tych wymaganych 
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na komputer. Nie ma rozdzielenia tych wymagań przez co nie istnieje oprogramowanie spełniające 

wymaganie SIWZ. 

Czy Zamawiający może określić, które funkcje ma realizować oprogramowanie zainstalowane 

na monitorze (oparte o Androida), a które ma być oprogramowaniem do tworzenia treści edukacyjnych 

na komputerze nauczyciela. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w zakresie zamówienia częściowego nr 6 aktualizuje Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia, wykreślając zapis: oprogramowanie powinno umożliwiać uruchomienie programów 

znajdujących się w komputerze. 

 

Było: 

Monitor interaktywny 30 szt.: 

Oprogramowanie  

Powinno umożliwiać interaktywną pracę (pisanie, ścieranie, zmianę koloru, zmianę rozmiaru obiektu, 

zaznaczenie i zapisanie obiektu, cofnięcie i powrót wykonanej czynności, uruchomienie programów 

znajdujących się w komputerze). 

Jest:  

Monitor interaktywny 30 szt.: 

Oprogramowanie  

Powinno umożliwiać interaktywną pracę (pisanie, ścieranie, zmianę koloru, zmianę rozmiaru obiektu, 

zaznaczenie i zapisanie obiektu, cofnięcie i powrót wykonanej czynności). 

 

Pytanie 10 

(dotyczy zamówienia częściowego nr 6, SOPZ, poz. monitor interaktywny) 

Brak wymagań aby dotyczące kompatybilności oferowanego oprogramowania wskazuje, 

ze Zamawiający buduje system w żaden sposób nie współpracujący z dotychczas posiadanymi 

zasobami przez co niemożliwe będzie stosowanie dotychczas wytworzonych przez nauczycieli treści 

na lekcjach. 

Czy Zamawiający może potwierdzić, ze nie wymaga aby dostarczone z monitorami oprogramowanie 

pozwalało na wykorzystywanie treści wytworzone prze nauczycieli dotychczas? 

W przypadku wymagania kompatybilności oprogramowania dostarczanego z monitorami 

z posiadanymi przez nauczycieli materiałami prosimy o podanie oprogramowanie w jakim materiały 

te zostały wytworzone. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, by dostarczone z monitorami oprogramowanie pozwalało 

na wykorzystywanie treści już wytworzonych przez nauczycieli. 

 

Pytanie 11 

dzień dobry, zwracam się z prośba o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

- część 6 DOSTAWA MONITORÓW INTERAKTYWNYCH I MOBILNYCH STATYWÓW. Czy 

Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów posiadających złącza: Porty wejscia / wyjscia: HDMI 

IN 4 szt. USB 8 szt. USB Type-C z funkcją display port 1 szt. USB funkcja dotyku 3 szt. VGA IN 1 

szt. AUDIO IN 1 szt. AUDIO OUT 1 szt. SPDIF 1 szt. RS232 1 szt. RJ45 IN 1 szt. RJ45 OUT 1 szt.? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt spełniał minimalne wymagania przedstawione 

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

 

Pytanie 12 

Dzień Dobry, zwracam się ponownie do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w części nr 7 dot. 

urządzeń wielofunkcyjnych oraz punktów dostępu: -szybkość skanowania 45 str./min Zmiana 

umożliwi zaoferowanie urządzenia spełniającego zapotrzebowanie Zamawiającego, urządzenia które 

przewyższa inne parametr techniczne znacząco i jest bardzo tanie w dalszym użytkowaniu Proszę 

również o wyjaśnienie czy urządzenie ma być wyposażone w moduł komunikacji bezprzewodowej 

(IEEE802.11) nie wynika to wprost z specyfikacji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie, jako odpowiedź na pytanie nr 1.   

 

Pytanie 13 

W części 6 niniejszego postepowania „Dostawa monitorów interaktywnych i mobilnych statywów”, 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w taki sposób, że jedynym monitorem spełniającym 

wymagania jest monitor Optoma3651RK 65" 4K, co jest jawnym naruszeniem ustawy 

o Zamówieniach Publicznych. Dlatego też, zwracamy się z następującymi pytaniami:  

 

Uwagi Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, iż podane w SOPZ wymagania, są wymaganiami minimalnymi, które musi 

spełniać oferowany sprzęt. W ramach odpowiedzi na pytania, Zamawiający dopuścił, aby 
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poszczególne funkcje były spełniane poprzez adapter kablowy, co umożliwia zaoferowanie monitorów 

różnych producentów. 

 

Pytanie A 

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia częściowego nr 6 Zamawiający wymaga 

zaoferowania monitorów, których waga bez opakowania nie przekracza 45 kg. Jednocześnie 

Zamawiający wymaga aby zaoferowane mobilne statywy do monitorów miały maksymalny udźwig 

minimum 47 kg. Pragniemy zwróci uwagę na niespójność opisu w tym zakresie oraz na fakt, 

że w przypadku instalacji monitorów na ścianie waga urządzenia nie ma wpływu na jego 

funkcjonalność oraz sposób obsługi. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem 

do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na zaoferowanie monitorów, których waga bez opakowania 

wynosi 46 kg? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza monitorów o wadze netto 46 kg.  

Zamawiający informuje, iż w dokumentacji przetargowej w żaden sposób nie określił, że zamawiane 

statywy są przeznaczone tylko do zamawianych monitorów. 

 

Pytanie B 

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia częściowego nr 6 Zamawiający wymaga 

zaoferowania monitorów wyposażonych w minimum jeden port wejściowy DisplayPort. Pragniemy 

zwróci uwagę Zamawiającego, że obecnie złącze to nie jest popularne w komputerach oraz, że standard 

DisplayPort jest w pełni kompatybilny i oferuje takie same możliwości jak standard HDMI. W związku 

z powyższym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na zaoferowanie 

monitorów nieposiadających wejścia DisplayPort? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza monitorów nieposiadających wejścia DisplayPort. Zamawiający 

informuje, że funkcja DisplayPort może być realizowana przez adapter kablowy. 

 

Pytanie C 

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia częściowego nr 6 Zamawiający wymaga 

zaoferowania monitorów wyposażonych w wyjście HDMI. Pragniemy zwróci uwagę Zamawiającego, 

że wyjście HDMI wykorzystuje się w monitorach interaktywnych w celu wyświetlenia obrazu 

z monitora na dużym ekranie (np. w aulach lub dużych salach wykładowych). W przypadku 
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wykorzystywania monitora w standardowej sali lekcyjnej wyjście HDMI nie będzie miało 

zastosowania. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wyrazi 

zgodę na zaoferowanie monitorów nieposiadających wyjścia HDMI? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza monitorów nieposiadających wyjścia HDMI. 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na część pytań do treści SWZ. Odpowiedzi na pozostałe 

pytania zostaną udzielone w terminie późniejszym. 

 

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 04.11.2022 r. godz. 10:00.  

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.11.2022 r. o godz. 10:30. 

Termin związania ofertą przesuwa się na dzień 01.02.2023 r. 

 

Zamawiający informuje, że termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, który 

zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi upłynął w dniu 12.10.2022 r.    

 

Powyższa odpowiedź jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców. 

 

Z poważaniem 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

                     /-/ 

       Małgorzata Domagała 

   Zastępca Prezydenta Miasta 
 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach: 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, 

Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.  

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”- współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 

Działanie, 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

- „Pokolenie płatków śniegu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Nowoczesna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym Działania 8.2. Wyrównywanie 

dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości 

kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski.  


