
    

 

Rytwiany, dnia 13.11.2018r. 

Odpowiedzi na pytania  

Dotyczy: 

„ Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego dla jednostek oświatowych w Gminie 

Rytwiany" 

Pytanie  1.   Zamawiający w załączniku nr 8, w punkcie 4 „Tablica interaktywna" opisując 

przedmiot zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretny produkt - SMART co jest 

niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji PZP. Nie istnieje na polskim rynku rozwiązanie 

alternatywne, które będzie spełniało minimalne wymagania postawione w SIWZ. 

Analogicznie, zasadę uczciwej konkurencji narusza opis oprogramowania tablicy 

interaktywnej, przez co nie jest możliwe zaoferowanie produktów równoważnych. W związku 

z naruszeniem art. 29 ust. 2 PZP wnoszę o dopuszczenie jako równoważnej tablicy 

interaktywnej o parametrach minimalnych: 

Tablica Interaktywna 

Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, 

sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora min. 79" 

Format tablicy -4/3 

Waga - maksymalnie 24 kg 

Powierzchnia tablicy twarda, odporna na uszkodzenia, dostosowana do projekcji i pisania po 

niej pisakami sucho ścieralnymi. Powierzchnia umożliwia również używanie magnesów w 

celu mocowania do jej powierzchni np. kartek (powierzchnia magnetyczna). 

Technologia - podczerwieni, wielodotykowa funkcja multi dotyku. 

Rozdzielczość tablicy minimum 32000 x 32000pkt. 

Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie - za pomocą przewodu USB. 

Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. 

Pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i mechanicznych. 

  

Pod tablicą półka na pisaki. 

  



    

 

 

  

Oprogramowanie interaktywne producenta do tablicy 

Pozwala na przygotowanie treści lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich 

zakończeniu. 

Oprogramowanie w języku polskim 

Wybór spośród 25 dostępnych języków oprogramowania bez konieczności wyłączania 

oprogramowania przy zmianie języka 

Wspierane systemy operacyjne minimum: Windows XP,Vista,7,8,8.1,10/Linux/MacOS 

Organizacja programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy 

kalkulacyjnych itd. Pasek menu kontekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek tytułu 

okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj, zamknij okno, obszar roboczy okna. 

Tworzenie odrębnego profilu dla każdego użytkownika. 

Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania. Możliwość 

zabezpieczenia profili hasłem. 

Współpraca z aplikacjami pakietu Microsoft Office 

Tryb adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie 

Tryb myszy umożliwiający pełną obsługę komputera bez konieczności wyłączania 

oprogramowania 

Praca na slajdach, każdy plik lekcji może zawierać nieograniczoną liczbę slajdów 

Ustawianie koloru tła dla każdej strony 

Szybki podgląd wszystkich slajdów wraz z ich edycją oraz edycją ich kolejności 

Drukowanie pliku lekcji 

Zapisywanie lekcji interaktywnej w pliku o rozszerzeniu .iwb oraz chmurze internetowej 

pozwalające nauczycielowi na pracę w pliku poza szkołą na każdym komputerze bez 

konieczności instalowania oprogramowania. 



    

 

Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji tj. pióro, pędzel, zakreślasz itp. 

Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego na tekst drukowany 

Rozpoznawanie ręcznie rysowanych figur geometrycznych z funkcją szybkiego 

przekształcania figury w inną. 

Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający 

zakreślenie pełnego koła oraz łuku. 

Praca na warstwach 

Wbudowany edytor tekstu, edycja czcionki wielkość, rodzaj, pochylenie, pogrubienie, 

podkreślenie wyrównanie do prawej, lewej, wyśrodkowanie, wyjustowanie 

Funkcja gumki 

Możliwość wykonania zrzutu ekranu, nagrania pracy na karcie w postaci filmu. 

Funkcja kurtyny ekranowej z możliwością regulacji wielkości i położenia na ekranie 

Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach metodą 

przeciągnij i upuść. 

Wbudowana baza grafik/galeria tematycznych producenta z wyszukiwarką po słowie 

Wyświetlanie obrazu z wizualizera 

Funkcja klasy online - prezentacja pulpitu/pracy nauczyciela osobom znajdującym się w 

innym miejscu za pomocą łącza internetowego poprzez zeskanowanie wygenerowanego 

kodu QR urządzeniem typu telefon/tablet. 

Gwarancja min. 60 miesięcy 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1.  

- Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 8 „Tablica 

interaktywna” częściowo zmieniając minimalne parametry urządzenia. 

- Zamawiający potwierdza że przytoczone oprogramowanie cytat „Oprogramowanie w 

języku polskim 

Wybór spośród 25 dostępnych języków oprogramowania bez konieczności wyłączania 

oprogramowania przy zmianie języka 



    

 

Wspierane systemy operacyjne minimum: Windows XP,Vista,7,8,8.1,10/Linux/MacOS 

Organizacja programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy 

kalkulacyjnych itd. Pasek menu kontekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek tytułu 

okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj, zamknij okno, obszar roboczy okna. 

Tworzenie odrębnego profilu dla każdego użytkownika. 

Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania. Możliwość 

zabezpieczenia profili hasłem. 

Współpraca z aplikacjami pakietu Microsoft Office 

Tryb adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie 

Tryb myszy umożliwiający pełną obsługę komputera bez konieczności wyłączania 

oprogramowania 

Praca na slajdach, każdy plik lekcji może zawierać nieograniczoną liczbę slajdów 

Ustawianie koloru tła dla każdej strony 

Szybki podgląd wszystkich slajdów wraz z ich edycją oraz edycją ich kolejności 

Drukowanie pliku lekcji 

Zapisywanie lekcji interaktywnej w pliku o rozszerzeniu .iwb oraz chmurze internetowej 

pozwalające nauczycielowi na pracę w pliku poza szkołą na każdym komputerze bez 

konieczności instalowania oprogramowania. 

Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji tj. pióro, pędzel, zakreślasz itp. 

Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego na tekst drukowany 

Rozpoznawanie ręcznie rysowanych figur geometrycznych z funkcją szybkiego 

przekształcania figury w inną. 

Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający 

zakreślenie pełnego koła oraz łuku. 

Praca na warstwach 

Wbudowany edytor tekstu, edycja czcionki wielkość, rodzaj, pochylenie, pogrubienie, 

podkreślenie wyrównanie do prawej, lewej, wyśrodkowanie, wyjustowanie 

Funkcja gumki 

Możliwość wykonania zrzutu ekranu, nagrania pracy na karcie w postaci filmu. 

Funkcja kurtyny ekranowej z możliwością regulacji wielkości i położenia na ekranie 

Proste wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach metodą 

przeciągnij i upuść. 

Wbudowana baza grafik/galeria tematycznych producenta z wyszukiwarką po słowie 

Wyświetlanie obrazu z wizualizera 

Funkcja klasy online - prezentacja pulpitu/pracy nauczyciela osobom znajdującym się w 

innym miejscu za pomocą łącza internetowego poprzez zeskanowanie wygenerowanego 

kodu QR urządzeniem typu telefon/tablet.” spełnia minimalne wymagania Zamawiającego.  

 

- Zamawiający nie dopuszcza oferowania tablicy interaktywnej o przekątnej roboczej 

mniejszej niż  88 cali.  

Pytanie  2.  Zamawiający w załączniku nr 8, w punkcie „Zestaw monitora interaktywnego z 

dedykowanym komputerem" opisując przedmiot zamówienia wskazuje 

jednoznacznie na konkretny produkt - NewLine co jest niezgodne z zasadą uczciwej 

konkurencji PZP. Nie istnieje na polskim rynku rozwiązanie alternatywne, które 

będzie spełniało minimalne wymagania postawione w SIWZ więc nie jest możliwe 



    

 

zaoferowanie produktów równoważnych. W związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 PZP 

wnoszę o dopuszczenie jako równoważnego monitora interaktywnego o parametrach 

minimalnych: 

  

Monitor interaktywny - parametry minimalne: 

Format monitora -16:9. 

Waga - maksymalnie 50 kg. 

Jasność 450 cd/m2. 

Rozdzielczość matrycy 4K. 

Kontrast 1200:1. 

Kąt widzenia 178 stopni. 

Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms. 

Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED. 

Wbudowane głośniki o łącznej mocy 40W. 

Funkcje autonomiczne (bez podłączonego komputera): Android, tryb whiteboard, 

przeglądarka internetowa, dzielenie notatek z whiteboard na urządzenia przenośnie lub 

komputery, udostępnianie ekranu urządzenia przenośnego lub komputera, funkcja pilota 

obsługującego monitor z np. telefonu 

Technologia - dotykowa, IR. 

Komunikacja monitora z komputerem za pomocą przewodu USB. 

System mocowania VESA - uchwyt ścienny w zestawie. 

Gniazda podłączeniowe. Wejścia: VGA x 1, HDMI x3, USB typ Bx2, USB typ Ax4, stereo 

audio 

miniJack x 1, RS232 xl. Wyjścia: HDMI x 1, S/PDIF x 1 ,stereo audio minUack x 1. słot na 

komputer OPS. 

Współpraca z HDCP 1.4 

Gwarancja producenta na monitor - 5 lat. 



    

 

Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. 

W zestawie z monitorem dwa pisaki. 

Oprogramowanie interaktywne do monitora 

Pozwala na przygotowanie treści lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację po ich 

zakończeniu. 

Oprogramowanie w języku polskim 

Wybór spośród 25 dostępnych języków oprogramowania bez konieczności wyłączania 

oprogramowania przy zmianie języka 

Wspierane systemy operacyjne minimum: Windows XP,Vista,7,8,8.1,10/Linux/MacOS 

Organizacja programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy 

kalkulacyjnych itd. Pasek menu kontekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek tytułu 

okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj, zamknij okno, obszar roboczy okna. 

Tworzenie odrębnego profilu dla każdego użytkownika. 

Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania. Możliwość 

zabezpieczenia profili hasłem. 

Współpraca z aplikacjami pakietu Microsoft Office 

Tryb adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie 

Tryb myszy umożliwiający pełną obsługę komputera bez konieczności wyłączania 

oprogramowania 

  

 

 Praca na slajdach, każdy plik lekcji może zawierać nieograniczoną liczbę slajdów Ustawianie 

koloru tła dla każdej strony 

Szybki podgląd wszystkich slajdów wraz z ich edycją oraz edycją ich kolejności Drukowanie 

pliku lekcji 

Zapisywanie lekcji interaktywnej w pliku o rozszerzeniu .iwb oraz chmurze internetowej 

pozwalające nauczycielowi na pracę w pliku poza szkołą na każdym komputerze bez 

konieczności instalowania oprogramowania. 



    

 

Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji tj. pióro, pędzel, zakreślasz itp. 

Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego na tekst drukowany Rozpoznawanie ręcznie 

rysowanych figur geometrycznych z funkcją szybkiego przekształcania figury w inną. 

Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający 

zakreślenie pełnego koła oraz łuku. Praca na warstwach 

Wbudowany edytor tekstu, edycja czcionki wielkość, rodzaj, pochylenie, pogrubienie, 

podkreślenie wyrównanie do prawej, lewej, wyśrodkowanie, wyjustowanie Funkcja gumki 

Możliwość wykonania zrzutu ekranu, nagrania pracy na karcie w postaci filmu. Funkcja 

kurtyny ekranowej z możliwością regulacji wielkości i położenia na ekranie Proste 

wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w innych aplikacjach metodą 

przeciągnij i upuść. 

Wbudowana baza grafik/galeria tematycznych producenta z wyszukiwarką po słowie 

Wyświetlanie obrazu z wizualizera 

Funkcja klasy online - prezentacja pulpitu/pracy nauczyciela osobom znajdującym się w 

innym miejscu za pomocą łącza internetowego poprzez zeskanowanie wygenerowanego kodu 

QR urządzeniem typu telefon/tablet. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2.  

- Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 8 „Zestaw 

monitora interaktywnego z dedykowanym  komputerem” częściowo zmieniając 

minimalne parametry urządzenia. 

- Wykonawca nie zaproponował równoważnego monitora , nie podał wszystkich 

istotnych parametrów w tym najważniejszego tj. przekątnej monitora w calach.  

- Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji czy zaproponowany monitor spełnia 

minimalne wymagania Zamawiającego. 

- Zaproponowane oprogramowanie dołączone do monitora spełnia wymagania 

Zamawiającego. 

 

Pytanie  3.   Zamawiający w załączniku nr 8, w punkcie „Dedykowany Komputer do 

monitora interaktywnego" opisując przedmiot zamówienia wskazuję na procesor o 

wydajności minimum 3456 pkt w zestawieniu cpubenchmark.net. Uprzejmie informuję, iż 

obecnie występują duże problemy z dostępnością procesorów czołowego producenta Intel, 

tym bardziej do urządzeń typu OPS przez co problemem będzie spełnić powyższy parametr. 

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści procesor Intel dla urządzenia OPS 



    

 

posiadający 3240 pkt w zestawieniu testowanych procesorów wg. listy cpubenchmark.net, 

który jest aktualnie dostępny? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3. 

-  Zamawiający nie  dopuszcza  procesora Intel dla urządzenia OPS posiadającego  3240 

pkt. 

 

Wójt Gminy Rytwiany 

/-/ Grzegorz Forkasiewicz 


