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sprawa RRG.271.7.2014                Świlcza, dn. 27.03.2014 r. 
pismo:  108/R-RRG-ED/2014 

 

 

Zamawiający: Gmina Świlcza 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę, nazwa zadania:  
Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego w ramach projektu „Poprawa jakości 
bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza” 
Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 marca 2014 r. w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 82594-2014, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na 
stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl. 

Planowany termin składania ofert: 1 kwietnia do godziny 10:00. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) Gmina Świlcza 
wyjaśnia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

W dniu 19, 25 i 27 marca 2014 roku do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Pytania z dnia 19 marca 2014 r. 

Czy Zamawiający w poz. 2. Zakup zestawów interaktywnych dla szkół: Zespół Szkół  
w Bratkowicach,  Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach, 
Szkoła Podstawowa w Mrowli  

 dopuści zmianę rozdzielczości min. 1280 x 800 (WXGA) na rozdzielczość min. 1024 x 
768 XGA, rozdzielczość 1280 x 800 WXGA wskazuje na proporcje obrazu 16:9, które 
nie są proporcjonalne do tablicy interaktywnej -  tak; 

 czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu Zoom – Manualny Automatyczny 
(cyfrowy) na zapis Zoom stały z możliwością regulacji z pilota, wymagany przez 
Zamawiającego Zoom – Manualny Automatyczny (cyfrowy) stosowany jest  
w projektorach tzw. wolnostojących gdzie z łatwością można regulować zoomem bez 
konieczności wchodzenia np. na stołek lub drabinę w celu ustawienia zoomu  
w projektorze zainstalowanym pod sufitem lub na ścianie - tak; 

 czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu Przekątna obrazu – 27” – 300” na 
zapis 39,34” – 136,71”, tak duża wymagana przekątna nie ma żadnego zastosowania 
do tablic interaktywnych ponieważ najmniejszy obszar roboczy tablicy interaktywnej 
to 50” największy zaś to 110” - tak; 

 czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu Odległość ekranu – 1m – 10m na 
zapis Odległość ekranu – 0,5m – 2,5m, tak duża wymagana przez Zamawiającego 
odległość ekranu nie ma żadnego zastosowania ze względu na fakt, iż Zamawiający 
wymaga projektora krótkoogniskowego, który rzuca obraz z odległości maksymalnej 
1,2m - tak; 
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 czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu Złącza – minibus i s-video, złącze 
minibus w ogóle nie występuje, chyba że Zamawiający miał na myśli złącze mini usb, 
tzw. zdalna mysz, zaś złącze s-video s-video był stosowany w poprzednim wieku 
m.in. w magnetowidach, komputerach typu Amiga, Comodere. Max. rozdzielczość 
jaka jest przesyłana to 480p tj. ok. 640x480 pixeli. Aktualnie złącze to nie występuje 
w komputerowych kartach graficznych, laptopach. Obraz wysyłany za pomocą tego 
złącza na tablicę interaktywną będzie nieczytelny, niewyraźny i niewykorzystujący 
minimalnej rozdzielczości obrazu XGA 1024x768. W tej rozdzielczości na tablicy 
będzie widoczne jedynie menu z ikonami i bardzo niewielki obraz roboczy - tak; 

 czy Zamawiający dopuści projektor którego max. pobór mocy wynosi poniżej 
wymaganej wartości 235W ale w trybie ECO w związku z ogólnie panującym trendem 
proekologicznym oraz wprowadzaniem funkcji mających wpływ na żywotność lampy 
przez stosowanie większej ilości trybów pracy lampy a co za tym idzie również 
kosztów eksploatacji i zmniejszeniu konieczności serwisowania projektorów – nie 
dopuszcza się; 

 czy Zamawiający dopuści projektor którego waga jest większa o 0,3kg od wagi 
wymaganej przez Zamawiającego, zwiększenie wagi nie będzie miało żadnego 
znaczenia w samej pracy z projektorem, gdyż projektor będzie na stałe zamontowany 
- tak. 

Czy Zamawiający w poz. 2. Zakup zestawów interaktywnych dla Zespołu Szkół w Rudnej 
Wielkiej, Zespółu Szkół w Świlczy 

 zgodzi się na zmianę zapisu Przekątna obrazu – 41” – 328” na zapis 39,34” – 
136,71”, tak duża wymagana przekątna nie ma żadnego zastosowania do tablic 
interaktywnych ponieważ najmniejszy obszar roboczy tablicy interaktywnej to 50” 
największy zaś to 110” – tak, dopuszcza się zmianę; 

 czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu Odległość ekranu – 0,5m – 4m na 
zapis Odległość ekranu – 0,5m – 2,5m, tak duża wymagana przez Zamawiającego 
odległość ekranu nie ma żadnego zastosowania ze względu na fakt, iż Zamawiający 
wymaga projektora krótkoogniskowego, który rzuca obraz z odległości maksymalnej 
1,2m – tak, dopuszcza się zmianę; 

 czy Zamawiający dopuści projektor o żywotności lampy 3500/6000 godzin, który  
w trybie ekonomicznym osiąga jasność 2540 ANSI Lumenów i czas pracy lampy 
6000 godzin, w  normalnym trybie pracy jasność 3200 ANSI i żywotność 3500 godzin 
w związku z ogólnie panującym trendem proekologicznym oraz wprowadzaniem 
funkcji mających wpływ na żywotność lampy przez stosowanie większej ilości trybów 
pracy lampy a co za tym idzie również kosztów eksploatacji i zmniejszeniu 
konieczności serwisowania projektorów – tak, dopuszcza się zmianę; 

 czy Zamawiający w pozycji Złącza wejścia / wyjścia zgodzi się na zmianę zapisu 
HDMI (2x) na 1x HDMI z najnowszym dostępnym 1.4a z 3D zapewniający możliwość 
oglądania strumieni wideo w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli (UHD), zgodzi się na 
usunięcie zapisu złącze s-video s-video był stosowany w poprzednim wieku m.in. w 
magnetowidach, komputerach typu Amiga, Comodere. Max. rozdzielczość jaka jest 
przesyłana to 480p tj. ok. 640x480 pixeli. Aktualnie złącze to nie występuje w 
komputerowych kartach graficznych, laptopach. Obraz wysyłany za pomocą tego 
złącza na tablicę interaktywną będzie nieczytelny, niewyraźny  
i niewykorzystujący minimalnej rozdzielczości obrazu XGA 1024x768. W tej 
rozdzielczości na tablicy będzie widoczne jedynie menu z ikonami i bardzo niewielki 
obraz roboczy, zgodzi się na usunięcie zapisu Wejścia audio 2 x RCA (L/R), gdyż 
ww. złącze HDMI 1.4a z 3D daje zarazem możliwość oglądania strumieni wideo  
w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli (UHD) jak i przesyłu najlepszej jakości dźwięku - 
nie dopuszcza się zmiany; 
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 czy Zamawiający dopuści projektor którego szerokość jest większa o 27mm od 
szerokości wymaganej przez Zamawiającego, oraz wagi o 0,1kg od wagi wymaganej 
przez Zamawiającego, nieznaczne zwiększenie szerokości oraz wagi projektora nie 
będzie miało żadnego znaczenia w samej pracy z projektorem, gdyż projektor będzie 
na stałe zamontowany – tak, dopuszcza się zmianę; 

 czy Zamawiający zgodzi się na zmianę odległości ekranu dla obrazu 80” 0.98m na 
odległość kranu dla obrazu 80” 1.02m oraz szerokość obrazu 0.83 – 6.66m na 
szerokość obrazu 1 – 5m, wynikającego z dokładniejszego doprecyzowania 
odległości ekranu do lampy projektora – tak, dopuszcza się zmianę; 

 czy Zamawiający dopuści projektor którego max. pobór mocy wynosi poniżej 
wymaganej wartości 240W ale w trybie ECO w związku z ogólnie panującym trendem 
proekologicznym oraz wprowadzaniem funkcji mających wpływ na żywotność lampy 
przez stosowanie większej ilości trybów pracy lampy a co za tym idzie również 
kosztów eksploatacji i zmniejszeniu konieczności serwisowania projektorów – tak, 
dopuszcza się zmianę; 

Czy Zamawiający w poz. 2. Zakup zestawów interaktywnych dla szkół: Zespół Szkół  
w Bratkowicach,  Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach, 
Szkoła Podstawowa w Mrowli, Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, Zespół Szkół w Świlczy 

 dopuści zmianę uchwytu z 
Typ:  Sufitowy 
Maksymalne obciążenie:  10kg 
Możliwość obrotu:  nie 
Możliwość regulacji pochylenia:  w osi uchwytu +/- 22.5°, na boki +/- 15° 
Odległość od punktu mocowania:  43-65 cm 
Możliwość ukrycia przewodów w uchwycie:  bez złącza 
Kolor:  biały 
Materiał: stal 
na uchwyt  
Typ: Ścienny 
Maksymalne obciążenie: 10kg 
Możliwość obrotu: tak, 360° wokół osi pionowej 
Możliwość regulacji pochylenia:  15° 
Zakres: 85-135cm 
Możliwość ukrycia przewodów w uchwycie:  bez złącza 
Kolor:  czarny 
Materiał: stal 
zmiana podyktowana jest faktem, iż Zamawiający wymaga projektorów 
krótkoogniskowych, które w 99% montowane są właśnie na uchwytach typu 
ściennego; 

Odpowiedź: nie dopuszcza się zmiany; 

Czy Zamawiający w poz. 2. Zakup zestawów interaktywnych dla szkół: Zespół Szkół  
w Bratkowicach,  Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach, 
Szkoła Podstawowa w Mrowli, Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej  
w pozycji Pakiet podstawowych programów multimedialnych edukacyjnych – plansze 
interaktywne, pakiet klasowy gimnazjum klasy 1,2,3, pakiet klasowy dla szkoły podstawowej 
klasy 4,5,6 

 dokona zmian zapisu Pozycja : Pakiet Gimnazjum 1-3,  obejmuje licencję  na zasoby 

edukacyjne dla Gimnazjum. W specyfikacji poniżej podane są ilości zasobów 

przypisanych do każdego przedmiotu, dokładnie w marcu 2013 został dokonany 

update portalu do nowej podstawy programowej (gimnazjum, ponadgimnazjalna)  

i ilości niektórych zasobów uległy zmianie. Tak np.  w języku angielskim jest ich 
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obecnie  581,  a nie 1610 jak było poprzednio. Obawiamy się, że specyfikacja była 

tworzona w oparciu właśnie o poprzednie dane. Różnice będą widoczne także w 

przypadku :  
j. polski ( 105) -> obecnie (69) 
historia ( 255) -> ( 257) 
matematyka (298) -> (294) 
biologia (534) -> (534)  
chemia ( 561) -> ( 561) 
fizyka ( 547) -> ( 461) 
geografia ( 271) -> ( 273) 
j. angielski ( 1610) -> ( 581) 

Odpowiedź - tak, dopuszcza się zmianę. 

Czy Zamawiający w poz. 2. Zakup zestawów interaktywnych dla szkół: Zespół Szkół  
w Trzcianie w pozycji Komputer mobilny 

dopuści zmianę taktowania procesora z min. 2.60GHz na min. 2.4GHz przy 
zachowaniu pozostałych parametrów dotyczących tej pozycji SIWZ, związane jest to  
z już ogólnoświatową tendencją Ultra Low Voltage, czyli tendencją procesorów ultra 
nisko napięciowych, co ma zapewnić energooszczędność a co za tym idzie również 
wydłużenie żywotności pracy na baterii – nie dopuszcza się zmiany. 

 

Pytania z dnia 25 marca 2014 r. 

Mam pytanie odnośnie atestu F.I.V.A (do piłek) - czy to nie jest przypadkiem pomyłka w całej 
specyfikacji? 
Może chodzi o atest F.I.V.B ? – tak; 
------------------------------------ 

Zgodnie z pkt. 7.5 specyfikacji istotnych warunków Zamówienia zwracamy się z wnioskiem  
o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przedmiotu Zamówienia wskazanego w części 3.  
Poniżej przedstawiamy pytania:  

1. W części 3 wyposażenie pracowni szkolnych,  w części 3c wyposażenie pracowni 
językowej w Zespole Szkół w Trzcianie pozycji 4 „pomoce dydaktyczne do nauczania 
Języków Obcych „w  załączniku  nr 1a szczegółowej wyceny przedmiotu Zamówienia 
zostały wskazane:  

Multimedialne pomoce dydaktyczne – 1 zestaw  

 Słownik angielsko – polski wersja sieciowa  

 Pinguin Active Reading – książki w wersji elektronicznej,  

 Grammar Time – 5 części program do Nauki gramatyki angielskiej  

 Oprogramowanie w formie słownika Youn Childrens Picture Dictionary  

 Słownik multimedialny polsko-niemiecki  
a w załączniku nr 5 szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia zostały wymienione:  

 Słownik angielsko-polski wersja sieciowa  

 Słownik multimedialny polsko-niemiecki 

 filmy edukacyjne w oryginalnej wersji językowej. 
Co ma być uwzględnione w ofercie przetargowej książki jeżeli tak to jaka ilość i jakie tytuły,  
a jeżeli filmy to też jaka ilość Filmów i jakie tytuły ? 
Zwracamy się z zapytaniem o sprecyzowanie  składu pomocy dydaktycznych do Nauki 
Języków Obcych,  gdyż w istniejącej wersji ta część przedmiotu Zamówienia jest nieczytelna 
i uniemożliwia prawidłową wycenę.  

Zgodnie z pkt. 7.6 specyfikacji istotnych warunków Zamówienia Zamawiający może udzielić 
odpowiedzi po upływie terminu składania wniosków o wyjaśnienia. 
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Wg naszej opinii odpowiedź powinna być udzielona, gdyż te rozbieżności uniemożliwiają 
prawidłową wycenę i mogą w konsekwencji wpłynąć na niekorzyść Zamawiającego przy 
realizacji przetargu.  

Odpowiedź: 

W ofercie przetargowej należy uwzględnić następujące tytuły podręczników 
obowiązujące w aktualnym programie szkolnym: 

The Nightmare before Christmas plus CD-ROM  
Journey Through Arabia plus CD-ROM          
Anne of Green Gables plus CD-ROM          
The Call of the Wild plus CD-ROM           
The Earthquake plus CD-ROM           
Mr Bean plus CD-ROM           
Round the World in Eighty Days        plus CD 
The Secret Garden plus CD         
Stories of Other Worlds plus CD                  
Wonders of the World plus CD 
Charles Dickens plus CD-ROM 
Frankenstein plus CD-ROM 
The Incredible Journey plus CD-ROM 
Titanic! plus CD-ROM 
The Body in the Library plus CD-ROM 
Secret Codes plus CD-ROM 
Three Great Plays of Shakespear 
The Street Lawyer plus CD-ROM 

Pytania z dnia 27 marca 2014 r. 

W rubryce z siatką do piłki ręcznej (w rubryce ze sprzętem do piłki nożnej) jest opis  
i specyfikacja jakiejś piłki. 
Jaka jest w takim razie specyfikacja do siatki? 

Odpowiedź: Siatki do piłki ręcznej, polietylenowe, grubość sznurka 2,5 mm, głębokość 
0,8x1m. 

------------------------------ 

Mam pytania dotyczące pachołków w tytule i opisie są podane takie pachołki: 

 
 
w specyfikacji opisane są pachołki takie: 
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które pachołki mam wycenić? 
 
Odpowiedź: Należy wycenić takie jak w zestawieniu do wyceny, tj. wysokość 8 cm, 
średnica podstawy 20 cm. 

Jeszcze pytanie dotyczące zestawów do unihokeja, mają być 2 pełne zestawy (czyli 4 bramki 
i 30 kijów) czy tak jak w opisie 2 bramki i 15 kijów? 

Odpowiedź: Należy wycenić tak jak w zestawieniu do wyceny, tj. 1 kpl (2 bramki, 5xkij 
czerwony 95 cm, 5xkij czarny 95 cm, 5 piłek).  
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