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ODPOWIEDZI 
Na pytania wykonawcy – zestaw pytań nr 1 
 
 
 

W dniu 15.12.2016 r. do Zamawiającego, do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w ramach: 
Postępowania na doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu "Moim celem moja 
przyszłość”, realizowane przez Gminę Wierzbica,  
wpłynęły pytania: 

 
Pytanie nr 1: „W opisie tablicy interaktywnej (załącznik nr 6 – część b) Zamawiający jako 

rozwiązanie przykładowe przedstawia tablicę QOMO QWB 200-BW 88”– w opisie 
Zamawiający wymaga tablicy o zewnętrznej przekątnej 88”, oraz przekątnej 
powierzchni roboczej 79” i rozmiarach 1649 x 1157mm. Aktualne tendencje w 
zakresie wzornictwa zmierzają do maksymalnego zmniejszania grubości ramy 
(zarówno w tablicach jak i monitorach czy telewizorach). Czy Zamawiający uzna 
za rozwiązanie równoważne tablicę spełniającą wymogi w zakresie powierzchni 
roboczej (79”), ale mniejszej przekątnej powierzchni zewnętrznej tablicy (węższa 
rama) – 85?”. 

 
Odpowiedź nr 1: Tak.  
 
Pytanie nr 2: „W opisie ekranu  przenośnego (załącznik nr 6 – część b), w opisie doposażenia 

Szkoły Podstawowej w Zalesicach Zamawiający przedstawia opis ekranu 
przenośnego, nie podając jego wymiarów (jedynie wysokość od podłogi). Czy 
Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne ekran o rozmiarach 200cm x 
200cm ?”. 

 
Odpowiedź nr 2: Tak. 
 
Pytanie nr 3: „W opisie tablicy interaktywnej (załącznik nr 6 – część b), w opisie doposażenia 
Szkoły Podstawowej w Polanach Zamawiający wymienia wymóg montażu tablicy – brak 
informacji nt. posiadanego sprzętu (marka i typ projektora, rodzaj posiadanego uchwytu 
projektora, okablowania – tablica jest wyposażona tylko w kabel USB do połączenia z 
komputerem) uniemożliwia nawet wstępną kalkulację kosztów montażu. 
W pozostałych szkołach wymóg tego typu nie występuje, we wzorze umowy jej przedmiotem 

jest dostawa sprzętu”. 
 
Odpowiedź nr 3: Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna. Obsługa za pomocą palca 

lub dowolnego wskaźnika Przekątna tablicy 88" Przekątna powierzchni 
roboczej 79" Powierzchnia robocza: 1649 x 1157 mm. Obsługa tablicy nawet 
przez 4 osoby.  

 
 

Pytanie nr 4: „w załącznik nr 6 – część b, w opisie doposażenia Szkół Podstawowych w 
Dąbrówce Warszawskiej i Wierzbicy  - Zamawiający jako wymagany element 
dodatkowy projektora multimedialnego wymienia uchwyt sufitowy, w szkołach w 
Zalesicach i Rudzie Wielkiej – nie. Proszę o doprecyzowanie wymogu, by 
zapewnić uczciwą konkurencję (porównywalność ofert) i prawidłową kalkulację 
kosztów oferty”. 
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Odpowiedź nr 4: We wskazanych szkołach nie planuje się mocowania projektorów. Stąd 
brak zapisów o uchwytach.   

 
 

 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 

 

 

 


