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Powiat Rypiński 

ul. Warszawska 38 

87-500 Rypin 

Rypin, 27.01.2023 r. 

ZP.272.6.2022 

 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu 

Rypińskiego 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2  

 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że okresie od 20.01.2023 r. do 24.01.2023 r. przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu                              

o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego, o następującej treści: 

 

WNIOSEK 1: 

„Dotyczy postępowania pn. „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego” 

Znak sprawy: ZP.272.6.2022   

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku zwracamy się z zapytaniem dotyczącym 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w wyposażenie. 

PYTANIE: 

1. Dotyczy poz.2 szafa metalowa 
Czy Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarze 1000x435x1990 mm, bo tylko szafa  o takim 

wymiarze jest dostępna na rynku? 

Jest to wymiar poza dopuszczalną tolerancją ± 3%. 

 

2. Dotyczy poz. 57 szafa ubraniowa z 6 schowkami 
Czy Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarze 900x500x1800 mm, bo tylko szafa  o takim 

wymiarze jest dostępna na rynku? 

Jest to wymiar poza dopuszczalną tolerancją ± 3%. 

 

3. Dotyczy poz. 92 metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami do archiwum 
Czy Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarze 1000x435x1990 mm, bo tylko szafa o takim 

wymiarze jest dostępna na rynku? 

Jest to wymiar poza dopuszczalną tolerancją ± 3%. 

 

4. Dotyczy poz. 93 metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami do archiwum 
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Czy Zamawiający dopuszcza szafę o wymiarze 1000x435x1040 mm, bo tylko szafa o takim 

wymiarze jest dostępna na rynku? 

Jest to wymiar poza dopuszczalną tolerancją ± 3%.” 

Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące wniosku 1: 

Ad.-1. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 zamówienia w poz. 2 szafy metalowej o wymiarach 

1000 x 435 x 1990 mm.  

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ, w poz. 2 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje 

brzmienie: „Wymiary:  (szer. x głęb. x wys.)  100 cm x 44 cm x 195 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%, 

liczba półek 4 lub 5, maksymalne obciążenie półki 50 kg, drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek cylindryczny z 

dwoma kluczami, powierzchnia uprawiona farbą proszkową, korpus szary,  drzwi szare lub niebieskie”. 

 

Ad.-2. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 zamówienia w poz. 57 szafy ubraniowej z 6 schowkami 

o wymiarach 900 x 500 x 1800 mm. 

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ, w poz. 57 opis zawarty w kolumnie 3 

otrzymuje brzmienie: „Szafka skrytkowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Konstrukcja zgrzewana szafki 

oparta na profilach zamkniętych. Drzwi szafek z wywietrznikami oraz miejsce na identyfikator. W każdej skrytce  

drążek oraz dwa haczyki na ubrania. Szafki zamykane zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. 

Posiada otwory, które umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany. Każdy zamek 

wyposażony  w co najmniej dwa kluczyki.  Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 50 cm x 185 cm. Drzwi koloru 

niebieskiego i żółtego ułożone naprzemiennie. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%”. 

 

Ad.-3. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 zamówienia w poz. 92 metalowej szafy z przesuwanymi 

drzwiami do archiwum o wymiarach 1000 x 435 x 1990 mm.  

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ, w poz. 92 opis zawarty w kolumnie 3 

otrzymuje brzmienie: „Metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami o  wymiarach: (szer. x głęb. x wys.)   100 cm     x 44 

cm x 195 cm. Konstrukcja z blachy stalowej, drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami. W szafie 

półki regulowane. Powierzchnia wykończona farbą  proszkową w kolorze szarym. Dopuszczalna tolerancja wymiaru 

+/- 3%”. 

 

Ad.-4. Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 2 zamówienia w poz. 93 metalowej szafy z przesuwanymi 

drzwiami do archiwum o wymiarach 1000 x 435 x 1040 mm.  

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ, w poz. 93 opis zawarty w kolumnie 3 

otrzymuje brzmienie: „Metalowa szafa z przesuwanymi drzwiami  o wymiarach: (szer. x głęb. wys.) 100 cm x 44 cm x 

105 cm. Konstrukcja z blachy stalowej, drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z dwoma kluczami. W szafie półki 

regulowane. Powierzchnia wykończona farbą  proszkową w kolorze szarym. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 

3%”. 

 

WNIOSEK 2: 

„1. W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w 

obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych 

komputerach AiO, notebookach oraz komputerach PC system operacyjny Windows 11 Pro Education 

dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”)?  
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2. Dotyczy: 1.5. Laptop 15.6”- Typ_2 – 66 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

notebooka, który jest wykonany z aluminium, posiada możliwością instalacji 2 dysków (HDD + M.2 PCIe) 

a także wyposażony jest w 4 porty USB w tym 1x USB 3.2 Gen 1 typ A, 1x USB 3.2 Gen 2 typ C (Port USB 

3.2 Gen 2 typ C posiada funkcjonalność transferu obrazu i dźwięku (Displayport 1.4), dwukierunkowego 

dostarczania mocy do 100W (Power delivery)) oraz 2x USB 2.0 typ A, a także spełniającym pozostałe 

minimalne wymagania Zamawiającego ale posiadający procesor osiągający teście PassMark CPU Mark 

wynik 9973 pkt. na dzień 09.01.2023 r.?  

3. Dotyczy: 1.6. Laptop 13.3” – 9 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrabooka, który 

jest wykonany z aluminium, posiada możliwość rozbudowy pamięci RAM do 64GB, jest wyposażony w 

baterię 49Wh pozwalającą na pracę na jednym ładowaniu do 700 minut a jego waga nie przekracza 1,5 

kg a także spełnia pozostałe minimalne wymagania Zamawiającego ale wyposażony jest w ekran o 

przekątnej 14,0”?  

4. Proszę o informację czy w przypadku wszystkich zamawianych laptopów Zamawiający wymaga 

sprzętowego modułu TPM 2.0 zintegrowanego z płytą główną czy dopuszcza możliwość zaoferowanie 

modułu fTPM realizowanego na poziomie oprogramowania wewnętrznego (Firmware TPM)?  

5. Prosimy o doprecyzowanie formatu ekranu w jakim ma pracować projektor wraz z ekranem. W 

przypadku wyboru formatu 16:9 musi on zostać dostosowany przez producenta, z przyczyn 

technicznych brak jest możliwości późniejszej zmiany do formatu 4:3.  

6. Dotyczy: 14.3. Mikrofon pojemnościowy – 16 szt. W minimalnych wymaganiach Zamawiający 2-

krotnie wskazał parametr czułość (5 mV/Pa (-46 dBV/Pa, 1 kHz oraz -52.00 dBV/Pa – 2.37 mV/Pa), 

proszę wskazać którym parametrem mają kierować się Wykonawcy przy doborze odpowiedniego 

urządzenia. Ponadto żaden z producentów mikrofonów pojemnościowych nie posiada już w swojej 

ofercie mikrofonów spełniających minimalne wymagania Zamawiającego w związku z tym czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o specyfikacji poniżej? Złącza: 3-stykowe XLR 

Czułość: -52.50 dBV/Pa – 2.37 mV/Pa Równoważnik szumów własnych: 23,5 dB(A) Ciśnienie dźwięku: 

140,5 dB Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna 

Nieposiadający włącznik on/off” 

Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące wniosku 2: 

Ad.-1. Zamawiający oświadcza, że akceptuje zastosowanie licencji na system operacyjny Windows 10/11 Pro 

Education dostarczane w ramach programu STF („ Shape The Future”),  ale obowiązkiem Wykonawcy w tym 

przypadku będzie zweryfikowanie i zapewnienie legalności zaoferowanego systemu operacyjnego dla konkretnych 

jednostek szkolnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zaakceptuje ww. system operacyjny tylko w przypadku 

gwarantowanej licencji wieczystej tj. pozwalającej na użytkowanie oprogramowania bez ograniczeń czasowych. 

Zamawiający nie akceptuje w zamawianych komputerach systemu operacyjnego na zasadach abonamentu czy 

subskrypcji okresowej. Zgodnie z Załącznikiem nr 1/1 do SWZ  system operacyjny musi współpracować z domeną 

Active Directory, system jest preinstalowany na komputerach, każda jednostka musi posiadać własny klucz licencyjny, 

który jest zapisany trwale w pamięci płyty głównej, a aktywacja odbywa się automatycznie. 

Ad.-2. Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania notebooka posiadającego procesor osiągający w teście 

PassMark CPU Mark wynik 10000 pkt. na dzień 09.01.2023 r. Zamawiający nie akceptuje notebooka posiadającego 

procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 9973 pkt. Zgodnie z Załącznikiem nr 1/1 do SWZ procesor  

w teście PassMark CPU Mark musi posiadać wynik co najmniej 10 000 pkt. 
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Ad.-3. Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania notebooka posiadającego przekątną ekranu o wielkości 

13,3". Zamawiający nie akceptuje notebooka posiadającego przekątną ekranu o wielkości 14,0". Zgodnie                                   

z Załącznikiem nr 1/1 do SWZ przekątna ekranu musi posiadać  wielkości 13,3". Jednocześnie Zamawiający  

oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ, w pozycji 1.6 pkt 1 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: 

„komputer przenośny typu notebook, wymagana przekątna ekranu 13,3", rozdzielczość: min. 1920 x 1080 px”. 

Ad.-4. Zamawiający oświadcza, że nie wymaga zaoferowania sprzętowego modułu TPM 2.0 zintegrowanego z płytą 

główną i dopuszcza laptopy z modułem o funkcjonalności TPM 2.0 realizowanym na poziomie oprogramowania 

wewnętrznego Firmware TPM. 

Zamawiający akceptuje zaoferowany moduł fTPM realizowany na poziomie oprogramowania wewnętrznego 

(Firmware TPM). 

Ad.-5. Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania projektora pracującego w rozdzielczości optycznej 

minimum 1920x1080px. Zamawiający akceptuje ekrany projekcyjne w formacie 4:3 lub 16:9. Zgodnie z Załącznikiem 

nr 1/1 do SWZ zachowując minimalne wymiary ekranu projekcyjnego 200x150cm. Ekrany projekcyjne nie stanowią 

zestawu z projektorem. Jednocześnie Zamawiający  oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ w pozycji 2.3 pkt. 3 

opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: ”Rozmiar: min  200 x 150 cm, Możliwości dostosowania do formatów 

obrazu: min. 4:3 lub 16:9, Możliwość zatrzymania rozwinięcia/zwinięcia ekranu w dowolnej pozycji, Minimalne 

wyposażenie dostarczone wraz z ekranem: pilot oraz ścienna skrzynka sterownicza”. 

Ad.-6. Zamawiający wyraża zgodę na  zaoferowanie urządzenia o parametrach: Złącza: 3-stykowe XLR Czułość:          

-52.50 dBV/Pa – 2.37 mV/Pa, Równoważnik szumów własnych: 23,5 dB(A) Ciśnienie dźwięku: 140,5 dB, Rodzaj 

przetwornika: Pojemnościowy, Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna Nieposiadający włącznik on/off.  

Zamawiający oświadcza, że parametrami, którym należy się kierować przy wyborze mikrofonów pojemnościowych są 

parametry wskazane w Załączniku nr 1/1 do SWZ, w pozycji 14.3, pkt 1 po zmianach.  

Zamawiający  oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ, w pozycji 14.3, pkt  1 opis zawarty w kolumnie 3 (minimalne 

wymagania) otrzymuje brzmienie: „Mikrofon pojemnościowy estradowy, Złącza: 3-stykowe XLR Czułość w granicach 

-38.00 dBV/Pa do -53.00 dBV/Pa, Równoważnik szumów własnych: od 20 dB(A) do 24 dB(A), Ciśnienie dźwięku: od 

130 dB do 150 dB., Rodzaj przetwornika: Pojemnościowy, Charakterystyka kierunkowa: Superkardioidalna”.  

WNIOSEK 3: 

„Dzień dobry. W związku z ogłoszonym postępowaniem, prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka 

pytań. Dotyczą one opisu przedmiotu zamówienia w zakresie monitorów interaktywnych w ilości 61 

sztuk. O ile w zakresie samej specyfikacji monitorów nie mamy żadnych wątpliwości, o tyle specyfikacja 

oprogramowania w znacznym stopniu ogranicza konkurencję, gdyż umożliwia zaoferowanie produktu 

jednego producenta. A ponieważ oprogramowanie ma być producenta monitora to efekcie jedynym 

możliwym urządzeniem spełniającym wszystkie zapisy jest urządzenie marki Promethean z programem 

ClassFlow. To bezsprzecznie narusza zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

1. Prosimy by Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania oprogramowania innego producenta niż 

monitor. Obecnie jedynym oprogramowaniem, które spełnia wymogi jest ClassFlow oferowane wraz z 

monitorami Promethean.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oprogramowanie nie miało możliwości importu plików w formacie 

SMART Notebook oraz ExamView. To zamknięte formaty, do których nie ma otwartego dostępu. 

Ponadto prosimy o wyjaśnienie czym są pliki IMS? Wg naszej wiedzy jest wiele plików w tym formacie – 

co mają zawierać te pliki?  
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3. Co to znaczy, że oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kontenerów? W jaki sposób dokładnie 

ma się to odbywać?  

4. Czy oprogramowanie ma posiadać wszystkie funkcjonalności na wszystkich wymienionych systemach 

(Windows, Mac i Linux)? Wnosimy o ograniczenie wymogów do systemu Windows.  

5. Prosimy o usunięcie wymogu o możliwości korzystania z oprogramowania przez przeglądarkę 

(rozumiemy, że chodzi o dostęp chmurowy).  

6. Prosimy o usunięcie zapisu o możliwości przechowywania stworzonych materiałów (lekcji, ćwiczeń, 

testów, quizów itp.) w chmurze na indywidualnych kontach nauczycieli. Taki wymóg w samym 

oprogramowaniu nie jest koniecznością jeśli można przechowywać pliki również w chmurze, ale nie 

bezpośrednio w oprogramowaniu – zwłaszcza w kontekście wymogu o możliwości połączenia z 

oprogramowaniem dysków chmurowych takich jak Google Drive, Dropbox, OnerDrive. Taki zapis 

przekreśla szansę zaoferowania innych również bogatych programów przy czym wymagana 

funkcjonalność może być osiągnięta w inny sposób.  

7. Podobnie sprawa tyczy się wbudowanej w oprogramowaniu wyszukiwarki zdjęć w zasobach Bing oraz 

filmów z YouTube bez wychodzenia z oprogramowania. To w żaden sposób nie zwiększa funkcjonalności 

a ogranicza konkurencję.  

8. Czy Zamawiający uzna jako równoważne, jeśli monitor ma możliwość bezprzewodowego przesyłania i 

wyświetlania na urządzeniach mobilnych uczniów: quizów, błyskawicznych ankiet, pytań wielokrotnego 

wyboru, prawda/fałsz, ale wbudowane w system monitora?  

9. Co Zamawiający ma na myśli wymagając by była możliwość odwzorowania indywidualnej klasy przez 

każdego nauczyciela? Oprogramowanie monitora ma powielać funkcje dziennika elektronicznego? 

Prosimy o usunięcie tego zapisu jak i kolejnych zapisów następujących po nim: tj. możliwość 

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

podłączania zdefiniowanych uczniów lub tworzenia otwartych klas.  

10. O jakich zasobach mówi Zamawiający w zapisie „wbudowane narzędzie pozwalające na całodobowy 

dostępu z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych (min. 50 tyś zasobów)”? Czy to materiały zgodne z 

podstawą programową czy jest to jedynie zbiór grafik i materiałów pomocnych dla przygotowywania 

lekcji?  

11. Prosimy o usunięcie zapisu „możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej 

– obrazów 3D (wtyczka oprogramowania interaktywnego do programu PowerPoint)”. To kolejny zapis, 

który nie ma większego uzasadnienia funkcjonalnego, a jedynie ogranicza konkurencję. Zamawiający 

wyspecyfikował wiele różnych funkcjonalności, które eliminują wszystkie oprogramowania dostarczane 

wraz z monitorami lub dostępnymi niezależnie, a zabrakło w wymagań faktycznych elementów, które 

powinno oprogramowanie umożliwiać, np. zabrakło narzędzi matematycznych jak: linijka, kątomierz, 

ekierka, cyrkiel, funkcji wymiarowania boków oraz kątów figur płaskich, wbudowanego edytora formuł 

matematycznych etc. W przypadku jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na większość powyżej zadanych 

pytań, planujemy skorzystać z przysługującej nam ochrony prawnej. Rozważmy również zlecenie 

Prezesowi UZP przeprowadzenia kontroli postępowania, w kontekście różnorodności (a raczej jej braku) 

możliwych do zaoferowania urządzeń, gdyż budzi to nasz niepokój w kwestii bezstronności 

Zamawiającego oraz transparentności wydatkowania pieniędzy publicznych.” 
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Odpowiedź Zamawiającego dotycząca wniosku 3: 

Ad.-1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania innego producenta niż producent monitora. 
Ad.-2. Zamawiający dopuszcza by oprogramowanie nie miało możliwości importu plików w formacie SMART 
Notebook oraz ExamView i IMS XML. 
Ad.-3. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący tworzenia kontenerów przez oprogramowanie. 
Ad.-4. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący oprogramowania dostępnego na platformy: Windows, Mac 
i Linux.  
Ad.-5. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości korzystania z oprogramowania z poziomu 
przeglądarki internetowej. 
Ad.-6. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący przechowywania stworzonych materiałów w chmurze na 
indywidualnych kontach nauczycieli. 
Ad.-7. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wbudowanej w oprogramowaniu wyszukiwarki zdjęć w 
zasobach Bing oraz filmów z YouTube bez wychodzenia z oprogramowania. 
Ad.-8. Zamawiający dopuszcza monitor z możliwością bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania materiałów na 
urządzeniach mobilnych uczniów. 
Ad.-9. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości odwzorowania indywidualnej klasy przez 
każdego nauczyciela. 
Ad.-10. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wbudowanego narzędzia pozwalającego na całodobowy 
dostęp z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych. 
Ad.-11. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości osadzania w programie PowerPoint 
zawartości interaktywnej – obrazów 3D. 
Jednocześnie Zamawiający  oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ, w pozycji 2.1 pkt. 21 opis zawarty w kolumnie 

3 otrzymuje brzmienie: ” Oprogramowanie do obsługi monitora zaproponowane i dostarczone -  posiadające 

funkcjonalności: 

 oprogramowanie dostępne w języku polskim - licencja wieczysta, 

 oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu, 

 możliwość importowania plików zapisanych w formacie, PDF, PowerPoint 

 możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego,  

 możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, 

 możliwość bezprzewodowej prezentacji treści, 

 zestaw aplikacji zawierających notatnik, przeglądarkę plików, przeglądarkę internetową oraz dostęp do chmury 

(MS One Drive, GoogleDrive)”. 

WNIOSEK 4: 

„Dotyczy: 2.1. Monitor interaktywny – 61 szt. O ile w zakresie samej specyfikacji monitorów nie mamy 

żadnych wątpliwości, o tyle specyfikacja oprogramowania w znacznym stopniu ogranicza konkurencję, 

gdyż umożliwia zaoferowanie produktu jednego producenta. A ponieważ oprogramowanie ma być 

producenta monitora to efekcie jedynym możliwym urządzeniem spełniającym wszystkie zapisy jest 

urządzenie marki Promethean z programem ClassFlow. To bezsprzecznie narusza zapisy ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych.  

1. Prosimy by Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania oprogramowania innego producenta niż 

monitor. Obecnie jedynym oprogramowaniem, które spełnia wymogi jest ClassFlow oferowane wraz z 

monitorami Promethean.  

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oprogramowanie nie miało możliwości importu plików w formacie 

SMART Notebook oraz ExamView. To zamknięte formaty, do których nie ma otwartego dostępu. 
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Ponadto prosimy o wyjaśnienie czym są pliki IMS? Wg naszej wiedzy jest wiele plików w tym formacie – 

co mają zawierać te pliki?  

3. Co to znaczy, że oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie kontenerów? W jaki sposób dokładnie 

ma się to odbywać?  

4. Czy oprogramowanie ma posiadać wszystkie funkcjonalności na wszystkich wymienionych systemach 

(Windows, Mac i Linux)? Wnosimy o ograniczenie wymogów do systemu Windows.  

5. Prosimy o usunięcie wymogu o możliwości korzystania z oprogramowania przez przeglądarkę 

(rozumiemy, że chodzi o dostęp chmurowy).  

6. Prosimy o usunięcie zapisu o możliwości przechowywania stworzonych materiałów (lekcji, ćwiczeń, 

testów, quizów itp.) w chmurze na indywidualnych kontach nauczycieli. Taki wymóg w samym 

oprogramowaniu nie jest koniecznością jeśli można przechowywać pliki również w chmurze, ale nie 

bezpośrednio w oprogramowaniu – zwłaszcza w kontekście wymogu o możliwości połączenia z 

oprogramowaniem dysków chmurowych takich jak Google Drive, Dropbox, OnerDrive. Taki zapis 

przekreśla szansę zaoferowania innych również bogatych programów przy czym wymagana 

funkcjonalność może być osiągnięta w inny sposób.  

7. Podobnie sprawa tyczy się wbudowanej w oprogramowaniu wyszukiwarki zdjęć w zasobach Bing oraz 

filmów z YouTube bez wychodzenia z oprogramowania. To w żaden sposób nie zwiększa funkcjonalności 

a ogranicza konkurencję.  

8. Czy Zamawiający uzna jako równoważne, jeśli monitor ma możliwość bezprzewodowego przesyłania i 

wyświetlania na urządzeniach mobilnych uczniów: quizów, błyskawicznych ankiet, pytań wielokrotnego 

wyboru, prawda/fałsz, ale wbudowane w system monitora?  

9. Co Zamawiający ma na myśli wymagając by była możliwość odwzorowania indywidualnej klasy przez 

każdego nauczyciela? Oprogramowanie monitora ma powielać funkcje dziennika elektronicznego? 

Prosimy o usunięcie tego zapisu jak i kolejnych zapisów następujących po nim: tj. możliwość 

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

podłączania zdefiniowanych uczniów lub tworzenia otwartych klas.  

10. O jakich zasobach mówi Zamawiający w zapisie „wbudowane narzędzie pozwalające na całodobowy 

dostępu z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych (min. 50 tyś zasobów)”? Czy to materiały zgodne z 

podstawą programową czy jest to jedynie zbiór grafik i materiałów pomocnych dla przygotowywania 

lekcji?  

11. Prosimy o usunięcie zapisu „możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej 

– obrazów 3D (wtyczka oprogramowania interaktywnego do programu PowerPoint)”. To kolejny zapis, 

który nie ma większego uzasadnienia funkcjonalnego, a jedynie ogranicza konkurencję. Zamawiający 

wyspecyfikował wiele różnych funkcjonalności, które eliminują wszystkie oprogramowania dostarczane 

wraz z monitorami lub dostępnymi niezależnie, a zabrakło w wymagań faktycznych elementów, które 

powinno oprogramowanie umożliwiać, np. zabrakło narzędzi matematycznych jak: linijka, kątomierz, 

ekierka, cyrkiel, funkcji wymiarowania boków oraz kątów figur płaskich, wbudowanego edytora formuł 

matematycznych etc. W przypadku jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na większość powyżej zadanych 

pytań, planujemy skorzystać z przysługującej nam ochrony prawnej. Rozważmy również zlecenie 

Prezesowi UZP przeprowadzenia kontroli postępowania, w kontekście różnorodności (a raczej jej braku) 
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możliwych do zaoferowania urządzeń, gdyż budzi to nasz niepokój w kwestii bezstronności 

Zamawiającego oraz transparentności wydatkowania pieniędzy publicznych.” 

Odpowiedź Zamawiającego dotycząca wniosku 4: 

Ad.-1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania innego producenta niż producent monitora. 
Ad.-2. Zamawiający dopuszcza by oprogramowanie nie miało możliwości importu plików w formacie SMART 
Notebook oraz ExamView i IMS XML. 
Ad.-3. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący tworzenia kontenerów przez oprogramowanie. 
Ad.-4. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący oprogramowania dostępnego na platformy: Windows, Mac 
i Linux.  
Ad.-5. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości korzystania z oprogramowania z poziomu 
przeglądarki internetowej. 
Ad.-6. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący przechowywania stworzonych materiałów w chmurze na 
indywidualnych kontach nauczycieli. 
Ad.-7. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wbudowanej w oprogramowaniu wyszukiwarki zdjęć w 
zasobach Bing oraz filmów z YouTube bez wychodzenia z oprogramowania. 
Ad.-8. Zamawiający dopuszcza monitor z możliwością bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania materiałów na 
urządzeniach mobilnych uczniów. 
Ad.-9. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości odwzorowania indywidualnej klasy przez 
każdego nauczyciela. 
Ad.-10. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wbudowanego narzędzia pozwalającego na całodobowy 
dostęp z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych. 
Ad.-11. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący możliwości osadzania w programie PowerPoint 
zawartości interaktywnej – obrazów 3D. 
Jednocześnie Zamawiający  oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ, w pozycji 2.1 pkt. 21 opis zawarty w kolumnie 

3 otrzymuje brzmienie: ” Oprogramowanie do obsługi monitora zaproponowane i dostarczone -  posiadające 

funkcjonalności: 

 oprogramowanie dostępne w języku polskim - licencja wieczysta, 

 oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu, 

 możliwość importowania plików zapisanych w formacie, PDF, PowerPoint 

 możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego,  

 możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, 

 możliwość bezprzewodowej prezentacji treści, 

 zestaw aplikacji zawierających notatnik, przeglądarkę plików, przeglądarkę internetową oraz dostęp do chmury 

(MS One Drive, GoogleDrive)”. 

 

WNIOSEK 5: 

„Pytanie dotyczy: 1.3. Komputer stacjonarny – Typ_2 – 38 szt. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie obudowy wyposażonej w 2 filtry przeciwkurzowe z czego jeden jest magnetyczny a drugi 

jest wsuwany w odpowiedni slot?” 

 

Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące wniosku 5: 

Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania obudowy  wyposażonej w co najmniej dwa filtry przeciwkurzowe 

magnetyczne. Zamawiający nie akceptuje obudowy  wyposażonej w jeden filtr przeciwkurzowy magnetyczny. Zgodnie 

z Załącznikiem nr 1/1 do SWZ obudowa komputera musi zawierać minimum dwa filtry przeciwkurzowe magnetyczne. 

 

WNIOSEK 6: 
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„Dzień dobry, w związku z umieszczonym przetargiem na stronie platformazakupowa.pl prosimy o 

odpowiedź na zapytania.  

1) Czy zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia busów osobowych w terminie, najpóźniej, do 

31.12.2023r. ?  

2) Czy zamawiający dopuszcza aby 3 sztuki busów były w wersji 8- io osobowej?” 

Odpowiedzi Zamawiającego dotyczące wniosku 6: 

Ad.-1. Zamawiający oświadcza, że wymaga dostarczenia busów wymienionych w części 3 zamówienia w terminie 

określonym w rozdziale 5 pkt 2 SWZ, tj.: od 01.08.2023 r. do 14.08.2023 r.; 

Ad.-2. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia 3 sztuk busów w wersji 8-io osobowej.  

 

II. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści: 

1.  załącznika nr 1/1 do SWZ: 

1) w poz. 2.2. Projektor – 35 szt., w pkt 1, w kolumnie 3 usuwa się zdanie drugie: „W ofercie wymagane 

jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.”; 

2) w poz. 2.3. Ekran projekcyjny – 15 szt., w pkt 1, w kolumnie 3 usuwa się zdanie drugie: „W ofercie 

wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.”; 

2. załącznika nr 1/3 do SWZ – w poz. 1 Samochód osobowy do nauki jazdy, w kolumnie 3 punkt I podpunkt 4 

otrzymuje brzmienie: „uruchamiany kluczykiem w stacyjce, z możliwością wyłączenia systemu Start – Stop 

lub bez systemu Start-Stop,”; 

 

 

III. Zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski zamieszcza załączniki nr 1/1, 1/2 i 1/3 do SWZ po zmianach z 

dnia 27.01.2023 r. 

 

IV. W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 137 ust. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w ww. postępowaniu o 

udzielenie zamówienia w następujący sposób:  

1. Punkt 12.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania 

ofert do dnia 20.05.2023 r.  

2. Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski do dnia 20.02.2023 r. 

do godziny 09:00.   

3. Punkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2023 r., o godzinie 9:30. 

 

V. Wyjaśnienia i zmiany SWZ wraz z załącznikami wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie prowadzonego 

postępowania. 
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