
 

Kraków, dnia 14.10.2021 r. 

 

Wyjaśnienia do SWZ (2) i Modyfikacja 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 

 

 

 

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

 
  
Zapytanie 1 

 W Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4.3 do SWZ, Część 3, Poz. 1 Zamawiający opisał 
oprogramowanie udźwiękowiające.  
Opis wskazuje na konkretne produkt JAWS PRO, producenta Freedom Scientific Blind, którego 
jedynym dystrybutorem w Polsce jest firma Altix Sp. z o.o co jest niezgodne z zasadą 
konkurencyjności i art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP oraz art. 15, ust 5 , pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 44 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych.  
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 
pełnowartościowego produktu o następujących cechach:  
Program udźwiękowiający:  
• pełne udźwiękowienie systemu operacyjnego Windows, aplikacji Office, stron internetowych 
i poczty internetowej  
• w zestawie syntezator mowy Vocalizer Expressive z głosami polskimi i angielskim oraz wielojęzyczny 
syntezator mowy Orpheus; współpracuje z programowymi syntezatorami mowy (dla języka 
polskiego: Ivona, Syntalk, RealSpeak).  
• aplikacja DocReader pozwala na utworzenie własnego środowiska do czytania tekstu 
z dokumentów, stron internetowych i innych źródeł  
• nawigacja po tabelach wierszami lub kolumnami oraz obsługa wielokrotnych lub zagnieżdżonych 
tabel  
• czyta ikony i etykiety elementów graficznych w internecie oraz ogłasza informacje na temat kroju 
i stylu czcionki  

• czyta podczas pisania znaki, słowa lub jedno i drugie  

• czyta lub literuje dowolny tekst z ekranu: dokumenty, menu, strony web, wiadomości email  
• obsługuje MS Office 2013 i wyższe  
• szybka i funkcjonalna obsługa brajla  
• informacje o tekście i grafice w zasięgu palców  
 



 
• do wyboru komputerowy lub literacki zapis brajla  

• obsługuje szeroki wachlarz monitorów brajlowskich i notatników  

• programowalne skróty klawiszowe w brajlu przyspieszają i ułatwiają pracę  

• pełna kontrola oznajmiania w brajlu – możliwość wyboru, które informacje i w jaki sposób będą 
wyświetlane  

• obsługuje wszystkie czcionki, również znaki narodowe i symbole  

• w pełni spolszczony  

• współpraca z systemami: MS Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10  

• możliwość wyszukiwania, czytania i pobierania książek i czasopism z bibliotek internetowych tj. 
BookShare, NFB Newsline, Gutenberg i wiele innych  

• nowa funkcja Skanuj i Czytaj, która za pomocą wbudowanego programu OCR umożliwia 
rozpoznawanie zeskanowanego tekstu drukowanego lub dokumentów w formacie PDF (wymagany 
skaner zewnętrzny zainstalowany w systemie).  
Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapisy OPZ (opis przedmiotu zamówienia), zgodnie z treścią załącznika nr 4.3 do 

SWZ – po zmianie z dnia 14.10.2021 r. 

  

Zapytanie 2 

W poz. 2 opisany został monitor brajlowski 40 znakowy. Opis wskazuje na konkretny produkt Focus 
40 Blue, producenta Freedom Scientific Blind, którego jedynym dystrybutorem w Polsce jest firma 
Altix Sp. z o.o co jest niezgodne z zasadą konkurencyjności i art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP oraz art. 15, 
ust 5 , pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 44 ust 3 pkt 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający wnioskujemy o usunięcie 
poniższych zapisów:  
- ilość przycisków nawigacyjnych:2  
- ilość przycisków trybu nawigacji:2  
- Ilość belek:2  
- ilość selektorów: 2  
- Ilość klawiszy Shift: 2  
- regulowana twardość punktów brajlowskich  
- regulowana prędkość powtarzania przycisków szybkiego przewijania 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapisy OPZ (opis przedmiotu zamówienia), zgodnie z treścią załącznika nr 4.3 do 

SWZ – po zmianie z dnia 14.10.2021 r. 

 

Zapytanie 3 

W poz. 3 opisany został monitor brajlowski 14 znakowy. Opis wskazuje na konkretne produkt Focus 
14 Blue, producenta Freedom Scientific Blind, którego jedynym dystrybutorem w Polsce jest firma 
Altix Sp. z o.o co jest niezgodne z zasadą konkurencyjności i art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP oraz art. 15, 
ust 5 , pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 44 ust 3 pkt 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
W celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający wnioskujemy o usunięcie 
poniższych zapisów:  
- ilość przycisków nawigacyjnych:2  
- ilość przycisków trybu nawigacji:2  
- Ilość belek:2  
- ilość selektorów: 2  
- Ilość klawiszy Shift: 2  
- regulowana twardość punktów brajlowskich  
- regulowana prędkość powtarzania przycisków szybkiego przewijania 



Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapisy OPZ (opis przedmiotu zamówienia), zgodnie z treścią załącznika nr 4.3 do 

SWZ – po zmianie z dnia 14.10.2021 r. 

 

Zapytanie 4 

W Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4.3 do SWZ, Część 3, Poz. 5 Zamawiający opisał 
oprogramowanie do przygotowywania wydruków brajlowskich.  
Opis wskazuje na konkretne produkt Euler 2.0, którego producentem jest firma Altix Sp. z o.o co jest 
niezgodne z zasadą konkurencyjności i art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP oraz art. 15, ust 5 , pkt 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 44 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 
pełnowartościowego produktu o następujących cechach:  
Oprogramowanie do translacji brajla:  
- Obsługa dokumentów w formatach DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, HTML - bez polskich znaków,  
- tablice do translacji w 130 językach,  
- tłumaczenie w dwóch kierunkach dla większości zaimplementowanych języków - czarny druk na 
brajl i odwrotnie,  
- możliwość drukowania w brajlu albo w czarnym druku i brajlu – naprzemiennie, w osobnych liniach,  
- podgląd dokumentu przed sformatowaniem i po sformatowaniu w czarnym druku i brajlu,  
- moduł sprawdzania pisowni – bez polskiego słownika,  
- możliwość wykorzystania w dokumencie brajlowskim standardowej klawiatury jako klawiatury 
sześcioznakowej typu Perkins,  
- możliwość umieszczania w tekście wypukłej grafiki,  
- możliwość importowania plików Microsoft Word, Open Office i plików programu Goodfeel,  
- biblioteka stylów użytkownika,  
- ponad 100 wewnętrznych poleceń do automatyzowania formatowania stylów,  
- współpraca z drukarkami brajlowskimi wszystkich największych producentów 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapisy OPZ (opis przedmiotu zamówienia), zgodnie z treścią załącznika nr 4.3 do 

SWZ – po zmianie z dnia 14.10.2021 r. 

 

II. Z uwagi na powyższe, przedłuża się termin: składania ofert z dnia 18.10.2021 r. godz. 9:00 do dnia 
21.10.2021r., godz. 9:00. Tym samym zmianie ulega termin otwarcia ofert z dnia 18.10.2021r., godz. 
12:00 na dzień 21.10.2021r., godz.12:00. 

 

Zmianie ulega również termin związania ofertą z: 16.11.2021r. na: 19.11.2021r.     

 
 
 
Załączniki:  
- Załącznik nr 4.3 do SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 3)) po zmianie z dnia 14.10.2021 r. 
 
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez 

Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie. 

 


