
Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowaniaCKU-DG 20/2021/EFS: 

 

Pytanie nr 1: 

Pytania dot. Cz. IV: 

Czy Zamawiający dopuści projektor posiadający rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 
pikseli)? 

Czy Zamawiający dopuści projektor posiadający proporcje obrazu 16:9? 

Czy Zamawiający dopuści projektor posiadający żywotność lampy na poziomie 
5500 godzin w trybie standardowym? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści taki projektor. Opis przedmiot zamówienia został zmieniony 
w dniu 21.07.2021r. 

Pytanie nr 2: 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego 
przedmiotem jest dostawa sprzętukomputerowego, zwracamy się do Państwa z 
uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytaniedotyczące 

oprogramowania komputerów stacjonarnych i przenośnych (Część 1,2). 

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika 
działającego w obszarzeedukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający 

zaakceptuje w zamawianych komputerach systemoperacyjny Windows 10 Pro 
Education dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który 

jestoptymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu 
przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe,średnie oraz szkoły policealne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści system operacyjny Windows 10 Pro Edu w ramach programu STF 
pod następującymi warunkami: 

- Wykonawca wykona wszelkie prace organizacyjne związane z przydziałem 
odpowiednich licencji do szkół pod nadzorem Zamawiającego (sprzęt będący 
przedmiotem przetargu jest przeznaczony do kilku współpracujących z Zamawiającym 
szkół). 

- Wykonawca będąc profesjonalistą w obszarze licencjonowania oprogramowania bierze 
na siebie odpowiedzialność za kwalifikowalność i legalność tych licencji do 
poszczególnych, współpracujących z Zamawiającym szkół. 

- System Windows 10 Pro Edu w ramach programu STF spełni wszystkie wymagania 
zawarte w OPZ. 



Pytanie nr 3: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn.: Dostawa zestawów 
komputerowych, laptopów, drukarek i projektorów, zwracam się z prośbą o 

udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczącej części 4: 

1) W opisie przedmiotu zamówienia wyspecyfikowano model projektora, który nie 
jest już produkowany. 

Czy, mając na uwadze powyższe, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 
projektora będącego bezpośrednim „następcą” poprzedniego modelu, o 

rozdzielczości Full HD (1920 x 1080), o proporcji obrazu 16:9, o żywotności lampy 
5500 h w trybie standardowym? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści taki projektor. Opis przedmiot zamówienia został zmieniony 
w dniu 21.07.2021r. 

Pytanie nr 4: 

Sprawa dotyczy opisanych projektorów w postępowaniu (21szt – zadanie 1d): 

Lp. Nazwa sprzętu Opis wymaganych parametrówProjektormultimedialny (21 szt.) 
• Jasność ANSI (lumen) co najmniej 3300, • Kontrast co najmniej 15 000:1, • 

Rozdzielczość natywna 1920 x 1200 pikseli, lub wyższa, • Proporcje obrazu 16:10, 
• Technologia LCD, • Deklarowana przez producenta żywotność lampy 

wstandardowym trybie projekcji co najmniej 6000 godzin, • Możliwość projekcji 
obrazu w zakresie przekątnych 30&quot; ~ 300&quot; (lub szerszy zakres), • 

Wbudowane interfejsy wejściowe co najmniej: HDMI,Kompozytowe (RCA), VGA, • 
Wbudowany głośnik o mocy przynajmniej 2 W,  

Wedle naszej wiedzy opisane projektory nie są już produkowane i nie ma na 
rynkuproduktu spełniającego parametry. W związku z powyższym, czy 

Zamawiający uzna zarównoważny projektor spełniający poniższe wymagania? 

Lp. Nazwa sprzętu Opis wymaganych parametrów Projektormultimedialny (21 
szt.) • Jasność ANSI (lumen) co najmniej 3300, • Kontrast co najmniej 15 000:1, • 
Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 pikseli, lub wyższa, • Proporcje obrazu 16:9, • 

Technologia LCD, • Deklarowana przez producenta żywotność lampy 
wstandardowym trybie projekcji co najmniej 5500 godzin, • Możliwość projekcji 

obrazu w zakresie przekątnych 30&quot; ~ 300&quot;(lub szerszy zakres), • 
Wbudowane interfejsy wejściowe co najmniej: HDMI,, Kompozytowe (RCA), VGA, 

• Wbudowany głośnik o mocy przynajmniej 2 W 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuści taki projektor. Opis przedmiot zamówienia został zmieniony 
w dniu 21.07.2021r. 

  



Pytanie nr 5: 

Dotyczy części nr 3 urządzenie wielofunkcyjne nr 1: Czy dopuszczają Państwo 
urządzenie, które posiada kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 3.66 cala (9,3 
cm)? Wartość ta jest jedynie o 1,6 cm mniejsza od założonej przez Państwa w 

SWZ. Wartość 4,3 cala jest charakterystyczna dla jednego z producentów 
urządzeń i mocno zawęża inne rozwiązania. Dopuszczenie tej wartości umożliwi 
składanie konkurencyjnych ofert na wydajne urządzenia z tańszą eksploatacją. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia wielofunkcyjnego. Na rynku są 
dostępne produkty spełniające ten wymóg. 

Pytanie nr 6: 

W opisie przedmiotu zamówienia – część 2 (laptopy) Zamawiający zawarł 
następujący parametr: - co najmniej 3 porty USB, w tym przynajmniej 2 w 

standardzie USB 3.0 lub wyższej. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi 
OPZ laptop renomowanego producenta spełniający parametr: - co najmniej 3 

porty USB, w tym przynajmniej 1 w standardzie USB 3.0 lub wyższej. Umożliwi to 
zaoferowanie konkurencyjnej oferty bez utraty pozostałych parametrów 

jakościowych. Jest bardzo mała różnica funkcjonalna niezauważalna podczas 
normalnej pracy. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego laptopa. Na rynku są dostępne produkty 
spełniające ten wymóg. 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający będzie się ubiegał w Części 1 - zestawy komputerowe 
(komputer+monitor) o zastosowanie przy zakupie 0% stawki VAT (zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54/2005, 
rozdział 4, art. 83.1, p. 26a)) ? Załącznik nr 8 do ustawy wskazuje urządzenia 

mogące być objęte preferencyjna stawką 0% VAT w przypadku nieodpłatnego 
przekazania ich placówkom oświatowym. W związku z powyższym czy 

Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w składanej ofercie (Formularzu 
ofertowym) uwzględnili stawkę podatku VAT na poziomie 0% w tej pozycji 

asortymentu? Czy też zastosowanie preferencyjnej stawki 0% VAT jest wymagane 
dopiero na etapie dostawy i wystawienia faktury przez Wykonawcę ? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w 
dziale XVI - Sposób obliczenia ceny. 

 


