Gizałki, dnia 29.06.2020 r.
Znak sprawy RO.042.1.2019

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Dotyczy: zapytania ofertowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie
Gizałki”.
WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ
Zamawiający Gmina Gizałki zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu
29.06.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:
Pytanie
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następujących
punktach:
Pozycja nr 1, 6, 7, 9 – Monitor interaktywny + uchwyt do monitora:
Zamawiający wymaga w następujących pozycjach monitor interaktywny z uchwytem do
monitora z możliwością pochylenia +/-15 stopni. Pragnę zaznaczyć, że z uwagi na dużą wagę
monitorów interaktywnych 65” używanie ruchomych uchwytów ściennych (umożliwiających
pochylenie) nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Ponadto, większość monitorów
interaktywnych posiada w zestawie dedykowane (dostosowane do obciążenia) uchwyty
ścienne, a wymóg dodatkowego uchwytu ściennego z regulacją generuje dodatkowe, zbędne
koszty (średni koszt wymaganego uchwytu to ok 400-450zł brutto/sztuka). Wobec
powyższego, czy Zamawiający dopuści zastosowanie dedykowanego uchwytu ściennego do
monitora bez możliwości pochylenia? Wyrażenie zgody pozwoli na bezpieczny montaż
monitorów oraz oszczędności wynikające z braku konieczności zakupu dodatkowych
uchwytów.
Jednocześnie, w powyższych punktach Zamawiający wymaga monitorów z kontrastem
statycznym min. 4000:1. Pragnę zaznaczyć, że monitory interaktywne o jaśniejszej matrycy
(powyżej 400cd/m2) charakteryzują się kontrastem statycznym na poziomie 1100-1200:1 oraz
kontrastem dynamicznym powyżej 4000:1. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest
zastosowanie matrycy o wyższej jasności, przez co obraz na monitorze będzie czytelny i
wyraźny także w nasłonecznionych pomieszczeniach. Zwracam także uwagę na fakt, że w
wielu przypadkach realny kontrast statyczny jest niższy niż dynamiczny, natomiast
producenci/dystrybutorzy monitorów interaktywnych podają kontrast dynamiczny jako
statyczny wprowadzając w błąd Klientów.
Wobec powyższego wnoszę do Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych
monitorów interaktywnych o kontraście statycznym na poziomie min. 1200: 1 oraz kontraście
dynamicznym min. 4000:1
Wyrażenie zgodny na powyższe pozwoli na zaoferowanie sprzętu o wysokiej jakości sprzętu
bez naruszania zasady uczciwej konkurencji oraz zapewnienie bezpiecznego montażu sprzętu
interaktywnego.
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Odpowiedź
Na rynku są dostępne uchwyty umożliwiające bezpieczne zamocowanie monitora
interaktywnego o dowolnym rozmiarze i dla dowolnej wagi. Uchwyty te umożliwiają
pochylenie monitora w wymaganym zakresie, a nawet w zakresach znacznie szerszych.
Pochylenie monitora interaktywnego jest niezbędnym wymogiem dla późniejszego komfortu
obserwacji obrazu na monitorze przez nauczyciela i uczniów. Zamawiający nie dopuszcza
rozwiązań, które tej funkcjonalności nie posiadają.
Zamawiający szczegółowo opisał również wymagane minimalne parametry zarówno
kontrastu jak i jasności monitora i nie zgadza się na wprowadzenie jakichkolwiek zmian.
Monitory o kontraście statycznym na poziomie 1200:1 nie są w żaden sposób równoważne z
monitorami o wymaganym kontraście statycznym na poziomie minimalnym 4000:1. Kontrast
dynamiczny u poszczególnych producentów przybiera wartości, których w żaden sposób nie
można ze sobą porównać, dlatego Zamawiający nie ocenia monitorów wg. parametru:
kontrast dynamiczny.

Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Gizałki
/-/ Robert Łoza

Do wiadomości:
1. Baza konkurencyjności.
2. Strona internetowa – www.bip.gizalki.pl
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