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„Wykonawcy”  

 

 

DOTYCZY: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w postępowaniu nr  PCKZiU.271.23.CKZ.2019                 

pn.: „Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz z monitorami 

interaktywnymi” 

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 

ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od wykonawcy 

do treści SIWZ.  

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi. 

Pytanie 1  

Zamawiający w załączniku nr A1 opisując przedmiot zamówienia w pozycji Monitor interaktywny 

mocno ogranicza możliwość złożenia oferty nie podlegającej odrzuceniu na sprzęt równoważny 

stosując zapisy nie mające wpływu na rzeczywistą jakość produktu. Pragnę zaznaczyć, że 

Zamawiający wymaga monitorów interaktywnych z matrycą o kontraście statycznym 4000:1, 

jednak obecnie stosowane matryce monitorów interaktywnych posiadają kontrast statyczny na 

poziomie 1100-1200:1. Kontrast na poziomie 4000:1 jest kontrastem dynamicznym, jednak 

niektórzy producenci zawyżają ten parametr z uwagi na utrudnioną możliwość jego weryfikacji. 

Zaznaczam, że większość producentów monitorów interaktywnych bazuje na matrycach produkcji 

LG, InnoLux lub Samsung, które posiadają właśnie kontrast statyczny na poziomie 1200:1. 

Kolejna kwestia to wymagane przez Zamawiającego certyfikaty, które nie mają żadnej wartości 

na terenie Polski  - certyfikaty FCC oraz UL wymagane są w Stanach Zjednoczonych, certyfikat 

cUL – w Kanadzie, certyfikat RCM – w Australii. Analogicznie, bezzasadnym jest wymaganie 

gwarancji międzynarodowej – monitory przecież będą wykorzystywane na terenie Polski. Opis 

zawiera także błąd uniemożliwiający złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu, a mianowicie 

zapis: „Stosunek szerokości do wysokości piksela: 16:9” – chodzi o proporcję obrazu, ponieważ 

piksele mają proporcje 1:1. 

 

Wobec powyższego wnoszę do Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnych monitorów 

interaktywnych o parametrach minimalnych: 

 

Monitor interaktywny ( gwarancja 5 lat )  

• Wprowadzanie informacji przez użytkownika:  Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego 

pisaka (w zestawie) 

• Przekątna obszaru roboczego: minimum  86” 

• System:  wbudowany system Android  

• Pamięć RAM: minimum  2GB,  

• Pamięć wewnętrzna wbudowana: minimum 16GB 

• Twardość szyby ochronnej: 4mm, 7 w skali Mohsa 

• Rozdzielczość wyświetlacza: 4K (3840 x 2160) 

• Czas reakcji ekranu dotykowego: max 8ms 

• Ilość wyświetlanych kolorów: 1.07 biliona (10-bitowy) 

• Dokładność położenia: +/- 1mm 

• Stopień kontrastu statycznego: 1200:1 

• Jasność matrycy: 360 cd/m2 

• Proporcje obrazu: 16:9 

• Komunikacja: Komunikacja Wi-fi poprzez wbudowany moduł. Zamawiający nie 

dopuszcza zastosowania modułów podłączanych do ogólnodostępnych złącz USB. 
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• Sposób podłączania:  3x cyfrowe wejścia Video  1x USB Touch  1x VGA In, 2x USB 2.0, 

1x USB 3.0, 1x RS232, 1x OPS Slot, 1xLAN  

• Głośniki:  minimum 2 x 10 W 

• Żywotność panelu:  minimum 30 000 h 

• Zużycie energii (tryb normalny): Nie więcej niż 450 W 

• Akcesoria dostarczane z monitorem: 1x pilot, 2x baterie AAA do pilota, 1x przewód 

zasilający, 1x kabel USB, 1x kabel HDMI, 1x uchwyt do montażu monitora na ścianie 

kompatybilny z systemem VESA, 1x podręcznik szybkiej instalacji, 1x oprogramowanie 

interaktywne 

• Gwarancja: 5 lat gwarancji  

• Certyfikaty: CE, ISO 9001 na wezwanie Zamawiającego wykonawca przedstawi 

wymagane certyfikaty.  

 Odpowiedź 1 :  

Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kontrastu. 

Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie wymaganych certyfikatów. 

Zamawiający nie zgadza się na obniżenie żywotności panelu do 30000h 

Zamawiający nie zgadza się podwyższenie poziomu maksymalnego zużycia energii. 

Zamawiający wyjaśnia iż  w zapisie „Stosunek szerokości do wysokości piksela  16:9”  

chodzi o proporcję obrazu. 

  

 

 

 

 

 

 


