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Stoczek Łukowski 08.08.2017 

IRL. 271.3.3.2017 

 

Dotyczy postępowania na  zakupy do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim 

w ramach projektu „Szkoła mocnych fundamentów”. Ogłoszenie nr 553395-N-

2017 z dnia 2017-08-02 r. 

 

  Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku,  poz. 2164 z póżn.  zm.) Miasto 

Stoczek Łukowski udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia znak IRL. 271.3.2.2017 w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na zakupy do Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim.  

Udzielone odpowiedzi na zadane pytania jakie wpłynęły do Zamawiającego 

w dniu 7 sierpnia 2017 roku przekazuje Wykonawcom: 

 

Pytanie nr 1: Przenośny komputer dla ucznia z oprogramowaniem.   

Czy Zamawiający dopuści przenośny komputer o parametrach: 

 500 GB HDD, zintegrowaną kartą graficzną, złączem VGA zamiast HDMI, 

obudowy o dowolnym kolorze i zawiasach innych niż metalowe? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści w wyżej wymienionym postępowaniu: Przenośny 

komputer dla ucznia z oprogramowaniem o parametrach: 500 GB HDD, 

zintegrowana karta graficzna, złącze` VGA zamiast HDMI i obudowie 

komputera w dowolnym kolorze oraz zawiasach innych niż metalowe. 

 

Pytanie nr 2: Przenośny komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem.  

Czy Zamawiający dopuści przenośny komputer o parametrach: 

Zintegrowaną kartą grafiki, złączem VGA zamiast wymaganego złącza HDMI, 

obudowy o dowolnym kolorze i zawiasach innych niż metalowe? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuści w wyżej wymienionym postępowaniu: Przenośny 

komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem o parametrach: zintegrowana 

karta graficzna, złącze` VGA zamiast HDMI i obudowie komputera w 

dowolnym kolorze oraz zawiasach innych niż metalowe. 

 

Pytanie nr 3: Rzutnik multimedialny 

Zamawiający wymaga rzutnika multimedialnego zintegrowanego z tablicą 

interaktywną i zamontowanego na uchwycie ściennym. 

Wymagane parametry rzutnika nie pozwalają na zamontowanie go na uchwycie 

ściennym, tak by obraz został prawidłowo skalibrowany z tablicą interaktywną. 

Projektory tego typu montuje się na uchwytach sufitowych.  

Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z tego typu projektorem? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie rzutnika multimedialnego: 

Rzutnik do tablicy interaktywnej montowany na uchwycie ściennym – 2 szt. 

 

Minimalne wymagania: 

Technologia LCD. Jasność minimum 2500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności 

Kontrast minimum 2000:1. 

Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3. 

Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z 

odległości nie większej niż 125 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od 

niej elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także 

zapewniając ostrość na całej powierzchni bez stosowania jakichkolwiek 

elektronicznych korekcji. 

Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności. 

Porty wejścia min.: 2 x VGA (DB-15), 1 x HDMI, 1 x composite video (RCA 

Chinch), 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ B 

Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo 2RCA lub miniJack 

Waga maksymalnie 3,5 kg. 

Głośność pracy (max) 36dB w trybie pełnej jasności. 

Moc wbudowanych głośników minimum 1W. 

Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN. 

Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności 

demontażu projektora i użycia narzędzi. 

Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora. Funkcja blokady klawiatury 

uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i obsługę 

projektora bez nadzoru. Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych 

zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora. 

Uchwyt mocujący do ściany. 

Minimalne płynne regulacje:  

odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie projektora przód/tył, pochylenie na 

prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo. 

Prowadzenie kabli – wewnątrz konstrukcji uchwytu. 

Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy. Gwarancja producenta na lampę – 

36 miesięcy. Oświadczenie producenta o przejęciu zobowiązań serwisowych w 

wypadku nie wywiązaniu się oferenta z warunków gwarancji- dołączyć na wezwanie 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie rzutnika multimedialnego: 

Rzutnik multimedialny do ekranu projekcyjnego – 1 szt. 

 

Minimalne wymagania: 

Technologia LCD. Jasność minimum 3200 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności 

Kontrast minimum 2000:1. Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format 

matrycy 4:3. 

Wbudowany obiektyw ZOOM. Współczynnik odległości do szerokości obrazu o 

minimalnym zakresie 1,5–1,8:1. 

Wielkość obrazu o minimalnym zakresie 30 – 300 cali. Odległość od ekranu o 

minimalnym zakresie 0,9 –10,9 m. 
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Zakres elektronicznej korekcji efektu trapezowego: w pionie +/- 30 stopni. Żywotność 

lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności / 10000 w trybie ekonomicznym 

Porty  wejścia minimum.: 1 x HDMI, 2 x VGA (DB-15), 1 x composite video (RCA 

Chinch), 2 x audio stereo mini Jack, 1 x audio stereo 2RCA, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 

USB typ B. 

Porty wyjścia min: 1 x VGA (DB-15), 1 x audio stereo mini Jack. 

Waga maksymalnie 3 kg. Głośność pracy (max) 37dB w trybie pełnej jasności 

Moc wbudowanych głośników minimum 16W. Zabezpieczenia antykradzieżowe 

kodem PIN. 

Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności 

demontażu projektora i użycia narzędzi. 

Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora. Co najmniej 2 uchwyty do 

montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez 

producenta projektora.  

Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy. 

Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy. Oświadczenie producenta o przejęciu 

zobowiązań serwisowych w wypadku nie wywiązaniu się oferenta z warunków 

gwarancji- dołączyć na wezwanie Zamawiającego . 

 

Pytanie nr 4:  Ekran do rzutnika multimedialnego 

Zamawiający wymaga ekranu do rzutnika multimedialnego w formacie 16:10. 

Natomiast rzutnik multimedialny do ekranu w podstawowej rozdzielczości 

1024x768, czyli formatu 4:3. 

Czy zamawiający dopuści ekran w formacie 4:3 tak by prawidłowo wyświetlał 

obraz na całym ekranie projekcyjnym? 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia SIWZ w zakresie ekranu projekcyjnego do rzutnika 

multimedialnego. Ekran projekcyjny do rzutnika multimedialnego – 1 szt. 

Minimalne wymagania: 

Wymiary ekranu 197 x 149 cm;  

Wymiary obrazu 192 x 144 cm; 

Format obrazu 4:3; 

Czarne ramki 2.5 cm; 

Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White; 

Technologia Plug&Play; 

Ekran elektryczny. 

 

W związku z powyższemu Zamawiający  informuje, że  w ślad zmianą  dokona modyfikacji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  uwzględniając zapisy wyjaśnień  dla zadania 

nr 1 opisanego w złączniku 5A do SIWZ.  

Zatwierdzam: 

 

Burmistrz Miasta 

Ireneusz Bogdan Szczepanik 

 


