
 

Kraków, dnia 13.10.2021 r. 

 

Wyjaśnienia do SWZ (1) 

 

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 (2) 

Znak sprawy: KG.272.01.03.2021 

 

 

 

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

 
  
Zapytanie 1  

Zamawiający wymaga:  

Ilość wejść LAN RJ45 co najmniej 1  

Ilość wyjść LAN RJ45 co najmniej 1  

Moduły LAN out wykorzystywane w monitorach interaktywnych działają tylko i wyłącznie przy 

uruchomionym monitorze. W takiej sytuacji praca w sieci na urządzeniach podłączonych do portu 

LAN out bez uruchomionego monitora nie jest możliwa.  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów posiadających 1 złącze RJ45 (1GB) + wbudowany 

punkt dostępowy WAP, który udostępnia sieć WiFi dla uczestników lekcji bez konieczności 

podłączania Internetu po kablu, lub dostarczenie 5-portowych przełączników sieciowych 

umożliwiających podłączenie dodatkowych urządzeń LAN również przy wyłączonym monitorze? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści monitorów posiadających 1 złącze RJ45 (1GB) + wbudowany punkt 

dostępowy WAP lub dostarczenie 5-portowych przełączników sieciowych. 

Ponieważ moduły LAN w monitorze interaktywnym działają nie tylko przy włączonym urządzeniu ale 

także w trybie standby, to posiadanie przez monitor 1 wejścia LAN RJ45 i 1 wyjścia LAN RJ 45 jest 

kluczowe dla zamawiającego ze względu sposób wykorzystania urządzenia i posiadaną przez 

Zamawiającego infrastrukturę sieciową.  

 

Zapytanie 2 

Zamawiający wymaga:  

blokadę funkcji dotyku dedykowanym przyciskiem na obudowie monitora.  

Czy Zamawiający dopuści blokadę funkcji dotyku z poziomu pilota dołączonego do monitora? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści blokady funkcji dotyku z poziomu pilota dołączonego do monitora.  

Blokada funkcji dotyku dedykowanym przyciskiem na obudowie monitora jest istotna dla 

użytkowników z dysfunkcją wzroku. 



 

Zapytanie 3 

Zamawiający wymaga:  

możliwość wyboru źródła sygnału wejściowego dedykowanym przyciskiem na obudowie monitora. 

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru źródła sygnału wejściowego z poziomu pilota 

dołączonego do monitora lub dotykowo na monitorze? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuści możliwości wyboru źródła sygnału wejściowego z poziomu pilota 

dołączonego do monitora lub dotykowo na monitorze.  

Możliwość wyboru źródła sygnału wejściowego dedykowanym przyciskiem na obudowie monitora 

jest istotna dla użytkowników z dysfunkcją wzroku. 

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez 

Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie. 


