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ZMIANA  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu pn.: „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego                   

dla jednostek oświatowych w Gminie Rytwiany”. 

 

W treści SIWZ „Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego dla jednostek oświatowych 

w Gminie Rytwiany”   zmianie ulega: 

1.  Rozdział XI punkt: 
1.1. termin składania ofert otrzymuje brzmienie:  

Termin składania ofert upływa dnia 16  listopada 2018 r. o godz. 10
00 

1.2. oznaczenie oferty, dotyczące terminu otwarcia otrzymuje brzmienie:  

nie otwierać przed  16. 11. 2018 r. godz. 10
15 

1.4.  termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:  
Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 10:15; 

2.  Załącznik nr 8- Zestaw monitora interaktywnego z dedykowanym  komputerem  

Skreśla się:  

Monitor interaktywny  

Podświetlenie LED 

Wymiary obszaru 
wyświetlania 

(szerokość*wysokość) 

 
75 cali, 1650*973mm 

Format 16：9 

Rozdzielczość 3840*2160 Pixel (4K) 

Głębia koloru 10bit 

Jasność 370cd/m2 

Kontrast 4000:1 

Czas odpowiedzi 8ms 

Kąt widzenia 178∘ 

Żwotnośc matrycy minimum 30,000 godzin 

Pobór mocy 
Maximum <350W 

Standby Mode ≤0.5W 

Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz 

Hartowana szyba TAK 

Powierzchnia Szyba Anti-Glare 

Przezroczystość >88% 

Wartość zamglenia 2%~5% 



    

 

Twardość powierzchni 
dotykowej 

>H7 

Czujnik dotyku Podczerwień 

Liczba punktów dotyku 10 punktów 

Metoda obsługi Nano Pen (>6mm szerokości) lub palec 

Prędkośc kursora 100 Punktów/s 

Dokładność 5mm 

Interfejs komunikacyjny USB-B 

Pozycja głosników Przód 

Impedancja 
znamionowa 
głośników 

8Ω 

Częstotliwość odpowiedzi 
głośników 

90Hz（±20%）- 18kHz 

Moc wyjściowa głośników 15W*2 

Zasięg transmisji 5M 

Temperatura 
przechowywania/Wilgotność 

-20oC~60℃/10%～90% 

Temperatura 
pracy/Wilgotność 

0 oC -50 oC /10%～90% 

Metoda instalacji ściana / podstawa jezdna 

VESA 800 x 400 

Chpiset MSD6A828 lub równoważny 

Procesor systemu ARM Cortex A53*4 core 1.4GHz lub równoważny  

Grafika systemu ARM Mali450MP4 (4+2) 6 core 600MHz lub równoważna 

RAM 2GB 

ROM 8GB 

Port SD TAK, wsparcie dla kart SD do 128 GB 

Inteligentne 
zabezpieczenie 
termiczne 

Automatyczne przejście w tryb uśpienia kiedy monitor jest przegrzany 

Komputer typu OPS TAK 

WiFi (zewnętrzna karta 
WiFi) 

TAK 

MirrorOp TAK 

Porty przód monitora 
Mikrofon (3.5mm) x 1,USB(dotyk) x 1, 

USB(OPS) x 2, HDMI x 1,Display Port x 1, USB(Android) x 1 

Porty tył monitora 
HDMI(MHL*1) x 3,USB(dotyk) x 3, Mikrofon(3.5mm) x 1, VGA x 

1,VGA Audio x 1, USB3.0 x 1, Czytnik kart Mini SD x1. 

Porty dół monitora AV inx 1, LAN inx 1, LAN outx 1, RS232 x 1, SPDIF, Słuchawkix1 



    

 

 
Wspierane 

formaty 
multimedialne 

Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG 
Wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, RM, RMVB, MOV, 

MJPEG, VC1, DivX, FLV (Support 1080P, 4K HD Decoding) 
Audio: MP3, M4A, (AAC) 

 

 
Aplikacje systemu 

Podląd źródeł obrazu; 
Wsparcie dla drukarek Wi-Fi; 

Screen Mirror; 
Adnotacje 

ekranowe; Widgety 
(kalendarz) Tryb 

tablicy 

 

 
Akcesoria 

Komplet Uchwytów 
montażowych 

(dostawa z 
montażem na 

ścianie i 
uruchomieniem) 

 

 

Dodaje się: 

 

Monitor interaktywny  

Podświetlenie LED 

Wymiary obszaru 
wyświetlania 

(szerokość*wysokość) 

 
75 cali,  

Format 16：9 

Rozdzielczość 3840*2160 Pixel (4K) 

Głębia koloru 10bit 

Jasność 350cd/m2 

Kontrast 1200:1 

Czas odpowiedzi 8ms 

Kąt widzenia 178∘ 

Żwotnośc matrycy minimum 30,000 godzin 

Zasilanie AC 100-240V, 50/60Hz 

Hartowana szyba TAK 

Powierzchnia Szyba antyrefleksyjna 

Czujnik dotyku Podczerwień 

Liczba punktów dotyku 10 punktów 

Metoda obsługi Palec lub inny wskaźnik (Pen) 

Moc wyjściowa głośników 15W*2 

Metoda instalacji ściana  

Procesor systemu ARM Cortex A53*4 core 1.4GHz lub równoważny  



    

 

Grafika systemu ARM Mali450MP4 lub równoważna 

RAM 2GB 

Komputer typu OPS TAK 

WiFi (zewnętrzna karta 
WiFi) 

TAK 

Porty  

 

Audio 1x, mikrofon 1x, usb dotyk 2x, usb 3.0 1x, usb 2.0 2x, lan 1x, 
VGA 1x, HDMI out 1x HDMI out 1x,  

 

 
Wspierane 

formaty 
multimedialne 

Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG 
Wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Audio: MP3, M4A, (AAC) 

 

 
Aplikacje systemu 

Wsparcie dla drukarek Wi-Fi; 
Kopia ekranu; 

Adnotacje 
ekranowe; Widgety 

(kalendarz)  

 

 
Akcesoria 

Komplet Uchwytów 
montażowych 

(dostawa z 
montażem na 

ścianie i 
uruchomieniem) 

 

 
 

3. Załącznik nr 8 - Tablica interaktywna 

 

Skreśla się:  

„Czas reakcji ekranu dotykowego Min. 10ms 

Rozdzielczość obszaru powierzchni 30 DPI 

Tempo odświeżania ekranu dotykowego Min. 100Hz 

Maksymalny pobór energii 2.0 W 

Akcesoria dostarczane z tablicą 2x bezbateryjny pisak przeznaczony do dotykowej 

obsługi tablicy, pochodzący od tego samego producenta co tablica, 2x uchwyt na pisaki, 1x 

kabel zasilający o długości 10m, 1x kabel USB o dł. 10 m, 1x kabel HDMI o długości 10m, 

komplet uchwytów do montażu tablicy na ścianie, 1x Instrukcja instalacji i obsługi, 2x 

oprogramowanie interaktywne 

 

Oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej lub równoważne spełniające co najmniej 

poniższe wymagania: 

  

- oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne językach europejskich w tym i w języku polskim,  

- licencja wieczysta do zainstalowania na maksymalnie 5 urządzeniach, 

- możliwość importowania plików zapisanych w formacie SMART Notebook, PDF, 

PowerPoint, plików pytań ExamView i IMS XML, 



    

 

- możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, 

- możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, 

- możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), 

  

- możliwość tworzenia kontenerów i pracy na warstwach, 

- możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, 

- możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, 

- możliwość zarządzania wieloma arkuszami, 

- możliwość definiowania własnych przycisków, 

- możliwość współpracy z zewnętrznym systemem do głosowania, 

- możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych. 

- oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. 

  

Oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej lub równoważne spełniające co najmniej 

poniższe wymagania: 

  

- oprogramowanie wielojęzyczne, dostępne w języku polskim,  

- możliwość instalacji oprogramowania lokalnie na komputerze 

- możliwość korzystania z oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej  

- możliwość bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania na urządzeniach mobilnych: 

quizów, błyskawicznych ankiet (pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, Skala Likerta, 

Liczba, Odpowiedź kreatywna), 

- możliwość nagradzania prawidłowych odpowiedzi i przyznawania cyfrowych odznak, 

- możliwość całodobowego dostępu z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych, 

- możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej –obrazów 3D 

(wtyczka oprogramowania interaktywnego do programu PowerPoint) 

- możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych 

- oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. 

  

Gwarancja 5 lat gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta  

Deklaracje i certyfikaty CE, FCC, IC, UL/CUL, CB, CQC, ISO 9001” 

 

Dopisuje się :  

Format obrazu  16:10 

Gwarancja 5 lat gwarancji 

 

Akcesoria dostarczane z tablicą 2x bezbateryjny pisak przeznaczony do dotykowej 

obsługi tablicy, pochodzący od tego samego producenta co tablica, , 1x kabel USB o dł. 10 m, 

komplet uchwytów do montażu tablicy na ścianie, 1x Instrukcja instalacji i obsługi, 

oprogramowanie interaktywne 

 

Dołączone oprogramowanie   

Oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej lub równoważne spełniające co najmniej 

poniższe wymagania: 

- oprogramowanie w języku polskim,  

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.. 



    

 

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 

- licencja wieczysta 

- możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, 

- możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, 

- zapisywanie utworzonej pracy (lekcji) w celu odtworzenia jej w późniejszym czasie. 

 
4. Załącznik nr 8 - Skaner:  

Przeznaczenie urządzenia 

Skreśla się:   „bez konieczności ich wcześniejszej segregacji” 

Zakres gramatury skanowanych dokumentów dla ADF: 

Skreśla się:   „od 28g/m2 do 433g/m2” 

Dopisuje się:    od 28 g/m2 do 413 g/m2 

Pobór mocy: 

Skreśla się:   „tryb pracy do 36W” 

Dopisuje się:    tryb pracy do 38W. 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 w zw. z art. 12 a ust. 1 i ust 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

 

 

 
Wójt Gminy Rytwiany 

 

/-/ Grzegorz Forkasiewicz 


