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Informacja nr 1 dla Wykonawców 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  dostawę sprzętu 
komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na potrzeby  projektu „TAK dla TIK  
w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
 
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści szczegółowej 

charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.  Zamawiający przekazuje treść 

zapytania wraz z odpowiedziami. 

Poniższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Szczegółowej Charakterystyki 

Przedmiotu Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

 

Pytania od Wykonawcy 1 
 
Pytanie nr 1 
Zamawiający w załączniku nr 1, punkcie „1. Komputer stacjonarny 122 szt. Oraz 3. Serwer – 
8szt.” SWIZ wymaga komputerów stacjonarnych i serwerów wraz z certyfikatem 
potwierdzającym normę Energy Star 6.1. Pragnę poinformować, iż producenci sprzętu 
komputerowego nie są już wpisywani na listę normy Energy Star jak również komputery w UE 
nie są oklejane takimi informacjami. Obecnie norma ta nie obowiązuje w związku z 
wygaśnięciem porozumienia pomiędzy USA a UE.  
Wobec powyższego czy Zamawiający dopuści sprzęt komputerowy bez informacji o normie 
Energy Star 6.1? 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 1 
Zamawiający dopuści sprzęt komputerowy bez informacji o normie Energy Star. W związku 
z powyższym dokonuje się modyfikacji Szczegółowej charakterystyki przedmiotu 
zamówienia w pozycji nr 1 komputer stacjonarny, nr 3 serwer, nr 16 drukarka laserowa 
kolorowa z opcją druku A3 poprzez skreślenie wymagań dotyczących normy Energy Star. 
Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym w zaktualizowanym 
Załączniku nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie nr 2 
Zamawiający w punkcie „5. Laptop – 11szt.”  opisując przedmiot zamówienia wskazuje 
jednoznacznie na konkretny produkt co jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji PZP. 
Wskazanie na matrycę WLED, kamerę 2mpix, mikrofon w obudowie matrycy czy też 
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pojemność i liczbę komór baterii obrazuje wyłącznie jeden produkt. Nie istnieje na polskim 
rynku rozwiązanie alternatywne, które będzie spełniało minimalne wymagania postawione w 
SIWZ. W związku z naruszeniem art. 29 ust. 2 PZP wnoszę o dopuszczenie jako równoważnego 
komputera przenośnego o parametrach minimalnych: 

- Rozmiar 15,6” 
- Matryca LED FullHD (1920x108) matowa AG 
- Procesor klasy intel i5 7200U lub lepszy 
- Pamięć RAM 8GB z możliwością rozbudowy do 32GB 
- Dysk SSD 256GB M2 z partycją Recovery 
- Grafika zintegrowana obsługująca DirectX 12 
- bateria 3500mAh  
- złącza: 4xUSB (w tym 3x USB 3.0), HDMI, VGA, RJ45,Audio-combo 
- czytnik kart 
- kamera 1Mpix, wbudowany mikrofon 
- wbudowane głośniki stereo 
- czytnik linii papilarnych 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 2 
Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy i dokonuje zmian w specyfikacji laptopa – poz. 
nr 5 by spełniony był warunek spełnienia wymagań specyfikacji przez więcej niż jednego 
producenta. Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym w 
zaktualizowanym Załączniku nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie nr 3 
Zamawiający w załączniku nr 1, w punkcie 7 „Monitor Interaktywny z mobilnym statywem – 
4szt” opisując przedmiot zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretny produkt - Newline 
Trutouch oraz komputer OPS tego samego producenta – niekompatybilny z innymi 
monitorami 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 monitora 
interaktywnego, przez co 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: 
 
Efektywna powierzchnia monitora (obszar interaktywny), na której można dokonywać 
notatek, sterować pracą komputera min. 144cm x 81,5 cm (przekątna min. 65 cali). 
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. 
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Wyświetlacz LCD z podświetleniem LED. 
Wbudowane głośniki o łącznej mocy 10W. 
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 A x 4, stereo audio 
miniJack x 1, RS232 x 1. Wyjścia: HDMI x 1, S/PDIF x 1 ,stereo audio miniJack x 1. slot na 
komputer OPS. 
Współpraca z HDCP 1.4 
Gwarancja producenta na monitor – 3 lata. 
Obsługa monitora za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.  
W zestawie z monitorem dwa pisaki. 
Oprogramowanie interaktywne producenta 
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. 
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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 
 
Komputer OPS o parametrach 
Procesor Intel klasy i3 4000m lub lepszy 
Pamięć RAM 4GB 
Dysk twardy HDD 500GB lub 128GB SSD z partycją recovery 
Karta graficzna i dźwiękowa zintegrowana 
Wbudowany moduł WiFi 
Złącza:  6x USB w tym 4x USB3.0, RJ45, HDMI, DisplayPort, VGA, audio in, audio out, dwie 
anteny WiFi zewnętrzne 
Praca z monitorem za pomocą slotu OPS bez użycia innych kabli 
System Windows Professional x64 PL 
 
Odpowiedź na Pytanie nr 3 
Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy i dokonuje zmian w specyfikacji monitora 
interaktywnego – poz. nr 7 by spełniony był warunek spełnienia wymagań specyfikacji przez 
więcej niż jednego producenta. 
Jednocześnie zamawiający dopuszcza inne oprogramowanie edukacyjne dedykowane przez 
producenta oferowanego urządzenia, kompatybilne z komputerem OPS. 
Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym w zaktualizowanym 
Załączniku nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie nr 4 
Zamawiający w załączniku nr 1, w punkcie 13 „Tablica interaktywna – 3szt.” opisując 
przedmiot zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretny produkt – Avtek TTBoard 90” co 
jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji PZP. Nie istnieje na polskim rynku rozwiązanie 
alternatywne, które będzie spełniało minimalne wymagania postawione w SIWZ 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: 
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Tablica Interaktywna 93” 
Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), min 88”  
Format tablicy – 16:10 
Waga – maksymalnie 20 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 32768 x 32768pkt. 
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.  
Czas reakcji 6ms 
 
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. 
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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 4 
Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy i dokonuje zmian w specyfikacji tablicy interaktywnej 

– poz. nr 13 by spełniony był warunek spełnienia wymagań specyfikacji przez więcej niż jednego 

producenta. Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem czerwonym w 

zaktualizowanym Załączniku nr 1 - Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia. 

 

Pytania od Wykonawcy 2 

Pytanie nr  1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu 

biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 1 

Tak. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego, 

nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Oprogramowanie ma 

pochodzić z polskiej dystrybucji. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 2 

Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera. Natomiast w przypadku pakietu biurowego dopuszcza się instalację przez 

Wykonawcę ze względu na możliwość dostarczenia licencji w wersji EDU. 
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Szkoła Podstawowa im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach 
Szkoła Podstawowa w Trębowcu 
Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym 
Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kupczyka w Tychowie Starym 

 

Pytanie  nr 3 
Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami 
COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą 
uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 
od dostarczanej wersji? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 3 

Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi 
atrybutami legalności.  
 

Pytanie nr 4 

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 

sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  

 

Odpowiedź na Pytanie nr 4 

Zamawiający przewiduje możliwość sprawdzenia wybiórczo sprzętu na legalność zainstalowanego w 

nim oprogramowania, poprzez sprawdzenie poprawności aktywacji.  

 

 
Pytanie 5 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 
do jego legalności? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 5 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 
programów komputerowych u Producenta oprogramowania, w przypadku wystąpienia wątpliwości 
co jego legalności.  
 

Pytanie 6 

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w 

obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych 

komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  („ 

Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu 

przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne? 

 

Odpowiedź na Pytanie nr 6 

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę Windows 10 Pro Academic.  

 

 

 

 

 


