
Kraków, dnia 24.08.2021 r. 

 

Wyjaśnienia do SWZ (3) i Modyfikacja SWZ (2) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

Dostawa specjalistycznego sprzętu i oprogramowania komputerowego, audiowizualnego, 

w tym wyposażenia studia nagrań dla niewidomych i słabowidzących uczniów ZSiPCNS 

w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6 

Znak sprawy: KG.272.01.02.2021 

 

 

I. W związku z wpłynięciem do ZSiPCNS w Krakowie /Zamawiającego/ zapytań od Wykonawców, 
Zamawiający wyjaśnia jak poniżej: 

 

Zapytanie 1: 

Zamawiający oczekuje aby monitor wyposażony był we wbudowany system, który umożliwia 
kilka funkcjonalności, m. in. chodzi o możliwość założenia konta administrującego funkcjami 
monitora oraz konta gościa bez dostępu do ustawień monitora, tworzenie aktywności z uczniami 

w oprogramowaniu w systemie Windows oraz otwieranie ich w androidzie, blokadę funkcji 
dotyku z pozycji monitora, aplikację, fabrycznie zainstalowaną przez producenta, umożliwiającą 
dowolne tworzenie grup w klasie oraz losowe wybieranie uczestników zadań. Pragniemy 
zauważyć, że zestaw takich wymagań jest mocno nietypowy i nie występuje standardowo 
w monitorach. Opis przedmiotu zamówienia nie tylko utrudnia, ale uniemożliwia uczciwą 
konkurencję narzucając wymogi, które nie są uzasadnione merytorycznie. Wdrażamy sprzęt 
interaktywny od kilkunastu lat, a monitory dotykowe od blisko od 8. Znajduje to potwierdzenie 
w wielu referencjach i na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić jakie rzeczywiste 
wymagania względem pomocy jaką jest monitor mają szkoły. Prosimy zatem o usunięcie z OPZ 
w/w zapisów, które narażają Zamawiającego na zarzut zakupu sprzętu po zawyżonej cenie 
w wyniku nieznajdujących rzeczywistego poparcia w potrzebach opisu przedmiotu zamówienia. 
Tym bardziej, że większość wymaganych funkcji użytecznych można osiągnąć dodatkowymi 
aplikacjami, które nie są preinstalowane przez Producenta lub wbudowane w system. Ponadto 
większość monitorów ma tak przyjazne użytkownikowi i ograniczone do minimum ustawienia, że 
nie ma żadnej potrzebny limitowania dostępu do tychże ustawień ograniczonym kontem 
użytkownika.  

Odpowiedź:  

1) Zamawiający usuwa zapisy zawarte w części dotyczącej: „Wbudowany system” 

- „tworzenie aktywności z uczniami w oprogramowaniu w systemie Windows oraz 
otwieranie ich w androidzie”, 

- „aplikację, fabrycznie zainstalowaną przez producenta, umożliwiającą dowolne 
tworzenie grup w klasie oraz losowe wybieranie uczestników zadań”. 

 

2) Zamawiający zmienia zapis w części dotyczącej: „Wbudowany system” 

z: 

„możliwość założenia konta administrującego funkcjami monitora oraz konta gościa bez 
dostępu do ustawień monitora” 

na: 

„możliwość założenia kont użytkowników w celu personalizacji ustawień i zasobów”.  

 

Powyższa funkcjonalność jest istotna dla nauczycieli i uczniów z dysfunkcją wzroku. 



 

3) Zamawiający zachowuje zapis w części dotyczącej: „Wbudowany system” 

-  „blokadę funkcji dotyku z pozycji monitora”.  

 

Funkcjonalność ta jest istotna dla użytkownika słabowidzącego, który korzystając 
z monitora z bardzo bliskiej odległości może dotykiem powodować niezamierzone 
interakcje.  

 

Zapytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuści monitory z pamięcią wbudowaną 16GB, ale rozszerzoną za pomocą 
modułu flash do wymaganych 32GB?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści monitorów z pamięcią rozszerzoną za pomocą modułu flash. 

 

Zapytanie 3: 

Podobnie jak w pytaniu pierwszym, pragniemy zauważyć, że wyspecyfikowane oprogramowanie 
do monitorów wskazuje jedynego tylko producenta monitorów. Uniemożliwia to całkowicie 
uczciwą konkurencje Wykonawcom, którzy chcieliby zaproponować rozwiązania wielu różnych 
producentów. Prosimy o usunięcie wad z opisu przedmiotu zamówienia, aby nie naruszał on 
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Wnioskujemy o usunięcie następujących zapisów:  

- możliwość importowania plików zapisanych w formacie SMART Notebook, plików pytań 
ExamViewi IMS XML;  

- oprogramowanie dostępne na platformy: Mac, Linux. (zmiana na min. Windows)  

- możliwość definiowania własnych przycisków,  

- możliwość korzystania z oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej  

- możliwość połączenia z oprogramowaniem dysków chmurowych takich jak Google Drive, 
Dropbox, OnerDrive (przy czym każde oprogramowanie umożliwia pracę z wymienionymi 
dyskami chmurowymi za pomocą systemu, na którym jest zainstalowany – wymaganie 
bezpośredniej integracji jest nieuzasadnione;  

- wbudowana w oprogramowaniu wyszukiwarka zdjęć w zasobach Bing oraz filmów z YouTube 
bez wychodzenia z oprogramowania – wymaganie bezpośredniej integracji jest nieuzasadnione, 
istnieje możliwość skorzystania z tej funkcji za pomocą dowolnej przeglądarki, która zawsze jest 
na komputerze;  

- możliwość bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania na urządzeniach mobilnych uczniów: 
quizów, błyskawicznych ankiet, pytań wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, skala Likerta, 
odpowiedzi kreatywnych),  

- możliwość odwzorowania indywidualnej klasy przez każdego nauczyciela  

- możliwość nagradzania uczniów za prawidłowe odpowiedzi i przyznawania im cyfrowych 
odznak,  

- możliwość podłączania zdefiniowanych uczniów lub tworzenia otwartych klas  

- wbudowane narzędzie pozwalające na całodobowy dostęp z dowolnego miejsca do zasobów 
lekcyjnych (min. 50 tyś zasobów);  

- możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej – obrazów 3D 
(wtyczka oprogramowania interaktywnego do programu PowerPoint).  

 

Odpowiedź: 

1) Zamawiający zmienia zapisy w części „Dołączone oprogramowanie” zgodnie z treścią 
załącznika nr 4.1 do SWZ (OPZ dla Części 1), dołączonego, jako załącznik do niniejszych 
wyjaśnień. Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy: „oprogramowanie dostępne 
na platformy: Windows, Mac, Linux”, ponieważ posiada komputery z systemami 
Windows, macOS oraz Linux. 



 

2) Zamawiający dodaje zapis w części „Wbudowany system”: 

         -„możliwość równoczesnego wyświetlania zawartości ekranów komputerów i urządzeń 
mobilnych na monitorze interaktywnym za pośrednictwem sieci Internet”. 

 

Zapytanie 4: 

Dotyczy Części 5: Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania licencji w postaci 
kluczy licencyjnych MAK, dostarczanych elektronicznie (ESD)? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania licencji w postaci kluczy licencyjnych 
MAK, dostarczanych elektronicznie (ESD). 

 

Zapytanie 5: 

Dotyczy Części 5: Czy Zamawiający ma możliwość licencjonowania typu EDU/Acdmc? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający ma możliwość licencjonowania typu EDU/Acdmc. 

         
         Zapytanie 6: 

Czy Zamawiający w części 9 dopuści komputery z złączami  
- HDMI out  
- DP out  
bez złącza HDMI In ?  
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuści komputerów bez złącza HDMI In. Złącze to jest kluczowe, gdyż 
komputery te będą też pełniły rolę monitorów dla innych jednostek centralnych. 

 

II. Z uwagi na powyższe, przedłuża się termin składania ofert z dnia 26.08.2021 r. godz. 9:00 do 
dnia 01.09.2021r., godz. 9:00. Tym samym zmianie ulega termin otwarcia ofert z dnia 
26.08.2021r., godz. 12:00 na dzień 01.09.2021r., godz.12:00. 

 

Zmianie ulega również termin związania ofertą z: 24.09.2021r. na: 30.09.2021r.     

 
 
 
Załączniki:  
- Załącznik nr 4.1 do SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)) po zmianie z dnia 24.08.2021 r. 
 
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez 

Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie. 


