
Piaski, dnia 20 lutego 2018 r.  
 

 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego „Dostawa i montaż cyfrowej pracowni językowej” 

opublikowanego na stronie internetowej nr 1/02/2018 z dnia 13.02.2018 r. W odpowiedzi na 

zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 19.02.2018 r. do Zespołu 

Szkół w Piaskach, w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) wyjaśnia, iż: 

 

Pytanie 1. 
W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 1 zamawiający wymaga zasilania stanowisk 

uczniowskich napiciem 8V - równoważnym rozwiązanie jest zasilanie np. 12 lub 15V 

(napięcie bezpieczne). Czy zamawiający dokona zmiany zapisu na „zasilanie stanowisk 

uczniowskich napięciem bezpiecznym?  
 

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie „zasilanie stanowisk uczniowskich napięciem 

bezpiecznym”.  

 

Pytanie 2. 

W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 4 słuchawki z mikrofonem Zamawiający wymaga 

słuchawek z mikrofonem elektronowym (pojemnościowym – impedancja 1800 Ω),  

z jednoczesnym wymogiem by był to eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na 

giętkim pałąku. Czy Zamawiający zmieni wewnętrznie sprzeczny wymóg: mikrofon 

pojemnościowy kierunkowy na rozwiązanie z mikrofonem dynamicznym (kierunkowym) 

przekazującym tylko głos uczniów i nauczyciela z eliminacją szumów otoczenia? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza  mikrofon dynamiczny (kierunkowy). 

 

Pytanie 3. 
W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 5 pulpit ucznia Zamawiający wymaga wmontowanego 

w blat biurka pulpitu ucznia umożliwiającego regulację siły dźwięku, wyposażonego  

w wejście i wyjście audio.  Czy Zamawiający zrezygnuje z przedstawionych wymogów? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie rezygnuje z  pulpitu ucznia opisanego w poz.5 specyfikacji. 
 

Pytanie 4. 
W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 5 pulpit ucznia Zamawiający wymaga: 

a) przycisku zgłaszania – przyciśnięcie skutkuje zapaleniem się diody przy właściwym 

numerze stanowiska na pulpicie lektora i na pulpicie ucznia.  



b) dwukolorowa sygnalizacja diodowa (LED) usprawniającej komunikację uczeń – 

lektor (wezwanie ucznia, informacja o podsłuchu).  

Czy Zamawiający zrezygnuje z przedstawionych wymogów? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie rezygnuje z  pulpitu ucznia opisanego w poz.5 specyfikacji. 
 

Pytanie 5. 
W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 8 rejestrator cyfrowy Zamawiający wymaga 

wbudowanego w blat rejestratora cyfrowego umożliwiającego rejestrację bezpośrednio na 

karcie pamięci SD i USB.  

Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanego urządzenia z4ewnętrznego – rejestratora?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający rezygnuje z  zewnętrznego rejestratora cyfrowego opisanego w poz. 8. 

 

Pytanie 6. 
W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 9 – głośnik, Zamawiający przedstawia parametry 

chińskich głośników, z wymogiem ściśle określonego rozmiaru magnesu 5.3oz, średnicy: 6.3 

cal.  

Czy Zamawiający usunie z opisu wymagane rozmiary magnesów?   

 

Odpowiedź:  

Zamawiający usuwa rozmiary magnesów podanych w poz. 9 specyfikacji. 
 

Pytanie 7. 
W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 10 i 11 w opisie biurek nauczyciela i biurek 

uczniowskich Zamawiający wymaga blatów o grubości 25 mm. 

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne meble wyposażone w standardowe blaty 

o grubości 18 mm?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga blatów o grubości 25 mm w poz. 10 i 11. 
 

Pytanie 8. 
W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 10 w opisie biurka nauczyciela Zamawiający wymaga 

biurka o rozmiarach 150-160 cm.  

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne biurko nauczyciela z blatem  

o rozmiarach 175-180 cm?  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia rozmiar biurka nauczycielskiego z poz. 10 na 175-180 cm. 

 

Pytanie 9.  
W opisie przedmiotu zamówienia, część nr 2 w opisie biurka nauczyciela i biurek 

uczniowskich Zamawiający wymaga wyposażenia ich w blendy o minimalnej wysokości 50 

cm.   

Czy Zamawiający usunie zapis? 

 

Odpowiedź:  



Zamawiający wymaga blendy dostosowanej do wysokości biurka tak aby umożliwić 

sprzątanie pozostawić prześwit pomiędzy podłogą a biurkiem 15 cm. 
 

Pytanie 10. 

W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 10 w opisie biurka nauczyciela Zamawiający 

wymaga, cyt.:  „na całej długości biurka nadstawka prywatyzująca”.  

Czy Zamawiający zmieni opis konstrukcji biurka nauczyciela poprzez usunięcie wymogu 

nadstawki „prywatyzującej”, której znaczenie funkcjonalne dla użytkowania jest co najmniej 

wątpliwe? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający rezygnuje z nadstawki prywatyzującej. 

 

  

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

 


