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Bodzentyn, dnia 10.10.2018 r.  

BGK. 271.40.2018  

 

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ 

dot. przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Kompleksowy rozwój szkół 

wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn – dostawa wyposażenia". Część nr 1 – Dostawa 

oprogramowania edukacyjnego, sprzętu multimedialnego, komputerowego i biurowego. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 4a oraz ust. 6 Ustawy Pzp (t .j. Dz.U 

 z 2017 r. poz.1579),w związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający dokonuje wyjaśnień 

 i modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie: 

Część nr 1 – Dostawa oprogramowania edukacyjnego, sprzętu multimedialnego, komputerowego 

 i biurowego. 

Pytanie nr 1 

Zamawiający wymaga tablic interaktywnych opisanych w części 1 – w dostawie 

wyposażenia. Zamawiający wymaga technologii podczerwieni pozwalającej na 

bezproblemową pracę min. 16 użytkowników (32 punkty dotyku), z założeniem, iż każdy z 

nich może wykonywać dowolną operację na tablicy – w tym obsługę multigestów (m.in. 

zoomowanie, rotacji, a także przewijania). Pragnę zaznaczyć iż, podany parametr 32 punktów 

dotyku nie może zostać spełniony w przypadku tablic interaktywnych, jedynie monitory 

dotykowe mogą spełnić takie wartości, wobec czego wnoszę o dopuszczenie tablicy 

interaktywnej posiadającej 10 punków dotyku.  

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Dokonuje się zmiany treści SIWZ polegającej na modyfikacji specyfikacji w opisie 

przedmiotu zamówienia, który znajduje się w Części nr 1 - Dostawa oprogramowania 

edukacyjnego, sprzętu multimedialnego,  komputerowego i biurowego w pozycjach 3, 8, 13, 

17 i 21 dotyczących Tablic interaktywnych z oprogramowaniem. W związku z powyższym 
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dopuszcza się wskazane w pytaniu parametry urządzenia dot. ilości punktów dotyku (10 

punktów dotyku). 

Przed zmianą opisy pozycji nr 3, 8, 13, 17 i 21 dot. parametru punktów dotyku miały 

następujące brzmienie: 

   

• technologia podczerwieni (IR) pozwalająca na bezproblemową i komfortową pracę min. 16 

użytkowników jednocześnie (32 punkty dotykowe), z założeniem, iż każdy z nich może 

wykonywać dowolną operację na tablicy – w tym obsługę multigestów (m.in. zoomowania, 

rotacji, a także przewijania). 

 

Po zmianie opisy pozycji 3, 8, 13, 17 i 21 dot. parametru punktów dotyku otrzymują 

następujące brzmienie: 

• technologia podczerwieni (IR) pozwalająca na bezproblemową i komfortową pracę 

użytkowników, min. 10 punktów dotykowych, obsługa multigestów (m.in. zoomowania, 

rotacji, a także przewijania). 

Ilość sztuk pozostaje bez zmiany. 

Pytanie nr 2 

Zamawiający wymaga laptopów z systemem operacyjnym posiadający procesor min. 2 

rdzenie, taktowanie min. 2,5 Ghz, pamięć cache L3 min. 3 MB, częstotliwość szyny FSB min. 

1600 MHz. Podana wartość szyny FSB nie może być spełniona, gdyż jej częstotliwość 

kształtuje się od 25 – 400 MHz. Wobec czego wnoszę o wykreślenie parametru „ 

częstotliwość szyny FSB min. 1600 MHz” z wymagań procesora.  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Dokonuje się zmiany treści SIWZ polegającej na modyfikacji specyfikacji w opisie 

przedmiotu zamówienia, który znajduje się w Części nr 1 - Dostawa oprogramowania 
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edukacyjnego, sprzętu multimedialnego, komputerowego i biurowego w pozycjach 1,7,15 

dot. Laptopów z systemem operacyjnym 

Przed zmianą opisy pozycji nr 1,7,15 dot. parametrów procesora miały następujące brzmienie: 

• procesor min. 2 rdzenie, taktowanie min. 2,5Ghz,  pamięć cache [L3] min. 3MB, częstotliwość szyny 

FSB min 1600MHz 

Po zmianie opisy pozycji 1,7,15 dot. parametrów procesora otrzymują następujące brzmienie: 

• procesor min. 2 rdzenie, taktowanie min. 2,5Ghz,  pamięć cache [L3] min. 3MB 

Ilość sztuk pozostaje bez zmiany. 

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 

16.10.2018 r. i dokonuje modyfikacji SIWZ i ogłoszenia w BZP nr 630254-N-2018 

 w następującym zakresie: 

pkt 15 Rozdział XVII otrzymuje brzmienie: 

 „Ofertę należy złożyć w zamkniętym, opieczętowanym opakowaniu gwarantującym 

zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, 

by oferta była umieszczona w opakowaniu oznakowanym w sposób następujący: 

 

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 

26 - 010 Bodzentyn 

oferta dotyczy postępowania na realizację zamówienia` 

 

pn. „Kompleksowy rozwój szkół wiejskich z terenu Gminy Bodzentyn – dostawa wyposażenia". 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES> 

nie otwierać przed 16.10.2018 roku godz. 10.30
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pkt 1 i 4 Rozdział XVIII otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 16.10.2018 r. 

do godz. 10.00. 

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania 

 w siedzibie Zamawiającego 16.10.2018 r. godz. 10.30.” 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500243357-N-2018 z dnia 10.10.2018 r. 

 


