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Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa 

jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni 
cyfrowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 – ZIT; umowa nr RPDS.07.02.02-0005/16). 

Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, 
na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Zakup 
wyposażenia pracowni fizycznej i pracowni cyfrowych” część 8 – Stanowisko dla osoby 
niepełnosprawnej wraz z oprogramowaniem dla osoby niepełnosprawnej – 2 kpl. 

PYTANIA i ODPOWIEDZI 
Pytanie 1: 

W opisie przedmiotu zamówienia dla części 8 - Stanowisko dla osoby niepełnosprawnej wraz z 
oprogramowaniem dla osoby niepełnosprawnej, Zamawiający opisał Nakładkę umożliwiającą 
korzystanie z komputera osobie niepełnosprawnej. 
Opis nie jest jednak na tyle precyzyjny, aby określić czy przez nakładkę Zamawiający rozumie 
nakładkę z otworami wykonaną z przejrzystego akrylu, którą umieszcza się na klawiaturze 
specjalistycznej dostosowanej dla osób niepełnosprawnej ruchowo? Klawiatura 
specjalistyczna posiada szereg udogodnień, m. in. powiększone klawisze, powiększone napisy 
na klawiaturze, funkcja blokady, dzięki, której znak będzie wpisywany tylko raz, nawet, jeśli 
klawisz jest przytrzymywany dłużej, ergonomiczne rozmieszczenie klawiszy powodujące 
właściwą pozycję rąk osoby piszącej, czarno-białą kolorystykę o wysokim kontraście. 
Zaznaczyć należy, że nakładki te ze względu na wielkość, ilość i rozstaw klawiszy nie są 
uniwersalne i nie pasują do wszystkich dostępnych na rynku klawiatur specjalistycznych. Zatem 
wybierając klawiaturę specjalistyczną, dobiera się odpowiednią nakładkę. 
Czy zważając na powyższe Zamawiający opisując nakładkę, miał na myśli komplet 
nakładkę/ramkę z klawiaturą specjalistyczną o właściwościach opisanych powyżej? 

Odpowiedź 1: 
Tak. Ze względu na różne niepełnosprawności Zamawiający określał w opisie przedmiotu 
zamówienia komplet nakładkę/ramkę z klawiaturą specjalistyczną o właściwościach opisanych 
powyżej. 


