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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.: „Tablica 
interaktywna (z oprogramowaniem)”. 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu) w w/w postępowaniu, a dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. 

. 
 

PYTANIA i ODPOWIEDZI 
Pytanie 1: 

Zamawiający Wymaga dostarczenia tablic o powierzchni roboczej 79” a jednocześnie wskazuje 
wymiar tablicy jako 88”. 
Czy tablica z maksymalnym obszarem roboczym ponad 80 cali, ale o wymiarze zewnętrznym 
87 cali będzie spełniała wymagania Zamawiającego? Według naszej interpretacji jest nawet 
lepsza, jednak prosimy o potwierdzenie. 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ. Tablica z maksymalnym obszarem roboczym ponad 80 cali, 
ale o wymiarze zewnętrznym 87 cali będzie spełniała wymagania Zamawiającego. 

Pytanie 2: 
Zamawiający wymaga dostarczenia z tablicami projektorów. Proszę o informację czy mają to 
być projektory tradycyjnej projekcji (obraz około 80” uzyskiwany jest z odległości kilku metrów) 
czy może krótkoogniskowe (pokrycie powierzchni tablicy z około 1 metra)? Sugerujemy te 
drugie, ponieważ praca z tablicami przy wykorzystaniu krótkiej projekcji jest o wiele bardziej 
komfortowa (osoba będąca przy tablicy nie jest oślepiana światłem z projektora). Ponadto 
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Zamawiający wymaga rozdzielczości natywnej na poziomie FullHD. Pragniemy zauważyć, że 
projektory FullHD mają proporcje ekranu 16:9. Natomiast tablice 80” są w proporcjach 4:3. 
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z takich projektorów, jednak w dolnej 
i górnej części tablicy pozostaną pasy nieużywanej powierzchni. 
Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący rozdzielczości projektora? 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający wymaga dostarczenia z tablicami projektorów krótkoogniskowych (pokrycie 
powierzchni tablicy z około 1 metra). 

Zamawiający wykreśla wymóg rozdzielczości natywnej projektorów na poziomie FullHD 


