Myślenice, dnia 02.09.2015 r.
JRP.272.09.2015

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie art. 38
ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr
JRP.272.09.2015, pn.: „Dostawa sprzętu elektronicznego i multimedialnego w celu
zapewnienia nagród dla laureatów i uczestników konkursu ekologicznego
zorganizowanego na rzecz podsumowania Projektu „Czysta woda dla Krakowa uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice” oraz
dostawa sprzętu komputerowego dla biura JRP do monitoringu projektu”. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”, po dokonaniu analizy materiałów
zamieszczonych na stornie internetowej Zamawiającego, przedstawia co następuje.

Pytanie 1:
W poz. 2 Tablet multimedialny 100 szt. Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały moduł
GPS oraz matrycę świecącą LCD. W związku z niedostępnością sprzętu spełniającego
wszystkie wymagania Zamawiającego wnoszę o zmianę treści SIWZ oraz dopuszczenie
urządzeń:
- tablet bez modułu GPS oraz matrycą LED jako równoważną.
Pragnę nadmienić, iż moduł GPS w urządzeniach przenośnych jest traktowany jako zbędny
dodatek, który nie znajduje zastosowania wśród użytkowników w wieku szkolnym.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę tabletów bez modułu GPS oraz matrycę LED jako
równoważną
Pytanie 2:
W poz. 8 Słuchawki bezprzewodowe 100 szt. Zamawiający zawarł opis:
- Typ: nauszne
- rodzaj: bezprzewodowe – radiowe
- regulacja głośności: tak
- typ podłączenia: optyczny
- kolor: czarny
- min. 50m zasięgu

- zasilanie akumulatora min. 10 h czasu pracy
- odłączany mikrofon
- bezprzewodowy nadajnik
- kabel do urządzeń mobilnych
- kabel ładowania USB
- optyczny kabel cyfrowy
- instrukcja obsługi w języku polskim
Opisane parametry wskazują, iż zaoferowane słuchawki posiadają połączenie z urządzeniem
za pomocą cyfrowego kabla optycznego. Ten typ połączenia uniemożliwia użytkowanie
słuchawek z urządzeniami, które nie posiadają złącza optycznego S/PDIF. Jest to rozwiązanie
dedykowane do komunikacji z konsolami do gier. W związku z powyższym czy Zamawiający
zmieni zapisy SIWZ i dopuści sprzęt o parametrach umożliwiających użytkowanie słuchawek w
połączeniu z, laptopem i innym sprzętem posiadającym standardowe złącza, tj.:
Słuchawki bezprzewodowe:
- Typ: bezprzewodowe, nauszne
- łączność: bluetooth
- zasięg maksymalny min. 10 m
- wbudowany mikrofon
- regulacja głośności
- zasilanie: akumulator
- w zestawie: słuchawki, kabel USB
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
Jako obowiązujące pozostają zapisy opublikowane dnia 31.08.2015r.w TOMIE III SIWZ Opis
Techniczny Dostaw - zamienny.
Pytanie 3:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tabletów oraz power banków w ujednoliconym
kolorze tj, 100 szt. białych lub 100 szt. czarnych? Dostawa sprzętu w niejednolitej kolorystyce
uniemożliwia zaoferowanie tego samego sprzętu w ramach danej pozycji SIWZ. Jest to
spowodowane niedostępnością sprzętu w dystrybucji.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę tabletów i power banków w jednolitym kolorze.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy jednego rodzaju sprzętu od maksymalnie dwóch
producentów.
UWAGA! :
Wprowadzone powyżej zmiany w treści SIWZ mają wyłącznie charakter nieistotny,
a ponadto termin składania ofert upływa dopiero w dniu 07.09.2015r., w związku z czym
Zamawiający nie przewiduje zmiany tegoż terminu.

Z poważaniem
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