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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 
(SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: 
„Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”. 

Jednocześnie, działając na podstawie prawnej art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia 
treść SIWZ i dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie internetowej. 

W związku z tym, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający, na podstawie prawnej art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy Pzp przekazuje Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, zgodnie z formą 
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie i zgodnie z art. 12a ust. 3 
ustawy Pzp niezwłocznie po przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu, zamieszcza informację o zmianie na stronie internetowej. 

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - zostało przekazane 8 stycznia 
2020 roku, a pierwotne ogłoszenie zostało zamieszczone w Dz. Urz. UE pod nr 2019/S 239-586016. 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program 
Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje 
w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację 
ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF 

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI 

Pytanie 1/II: 

W związku z postępowaniem „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne 
pracowni szkolnych” proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: 
Dot. Części 3, w związku iż wyspecyfikowane Gogle VR to produkt który jest już niedostępny 
w powszechnej dystrybucji (model HTC Vive VR) proszę o dopuszczenie produktu nowszego 
i nowocześniejszego znanego producenta sprzętu IT spełniającego poniższą specyfikację: 
−  ekran o rozdzielczości 4320 × 2160 
− częstotliwości odświeżania 90 Hz, 
− pole widzenia 114°, 
− dźwięk – zestaw słuchawkowy i mikrofon, 
− akcelerometr, 
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− żyroskop, 
− śledzenia lasera, 
− wbudowane złącza: audio, DisplayPort (z dołączoną przejściówką na MiniDisplayPort), USB 
3.0 
− komplet kabli, 
− piankowe elementy chroniące twarz 
− łącznik z ładowarką, 
− kontroler – 2 szt. 

Odpowiedź 1/II: 

Zamawiający wyjaśnia, że poprzez określenie Gogle VR nie wskazywał i nie wskazuje żadnego 
konkretnego producenta „okularów wirtualnej rzeczywistości” (gogle VR) na rynku. 
Przez Gogle VR (ang. Virtual Reality) należy rozumieć przedstawienie wirtualnego świata w taki 
sposób, że widziane w nim obiekty sprawiają wrażenie fizycznej, przestrzennej obecności, co 
przy zastosowaniu odpowiednich okularów (gogle) ze słuchawkami i mikrofonem spowoduje, 
że nasze zmysły zostaną odcięte od bodźców świata zewnętrznego. Dla Zamawiającego istotne 
jest więc spełnienie przez te urządzenia minimalnych wymagań określonych w SIWZ, tj.: 

− ekran OLED o rozdzielczości 2160 × 1200, 
− częstotliwości odświeżania 90 Hz, 
− pole widzenia 110°, 
− dźwięk – wbudowany mikrofon, 
− czujnik, 
− akcelerometr, 
− żyroskop 
− śledzenia lasera, 
− wbudowane złącze HDMI, audio, miniDisplayPort, USB 3.0 
− komplet kabli, 
− słuchawki, 
− wymienna nakładka przylegająca do twarzy, 
− łącznik z ładowarką, 
− kontroler – 2 szt. 
 

Pytanie 2/II: 

Poniżej pytanie do SIWZ dla części 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputerów przenośnych z podświetlaną 

klawiaturą z kolorem podświetlenia innym niż biały? 

Odpowiedź 2/II: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komputerów przenośnych z podświetlaną 

klawiaturą z kolorem podświetlenia innym niż biały. 
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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców –  
wprowadza się następujące zmiany: 
1) W Rozdziale V ust. 1 pkt 3.1 - jest: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, 
skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 32 kpl. 
urządzeń na które składają się notebooki (jako urządzeń generujących obraz wraz 
z oprogramowaniem) oraz Google VR współpracujące z oprogramowaniem 
i notebookiem, pozwalając osiągnąć iluzję przebywania w wirtualnym świecie. 

Powinno być: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, 
skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 32 kpl. 
urządzeń na które składają się notebooki (jako urządzeń generujących obraz wraz 
z oprogramowaniem) oraz gogle VR współpracujące z oprogramowaniem i notebookiem, 
pozwalając osiągnąć iluzję przebywania w wirtualnym świecie. 

2) W Rozdziale V ust. 1 pkt 3.2 - jest: 

Wszystkie notebooki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać 
identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie umożliwiające 
współpracę z oferowanymi okularami Google VR. Zamawiający wymaga fabrycznie 
nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na 
innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej 
przez 5 lat Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez 
producenta komputera. Polska wersja językowa. 
/…/ 
Oferowane Google VR także muszą pochodzić od jednego producenta. 

Powinno być: 

Wszystkie notebooki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać 
identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie umożliwiające 
współpracę z oferowanymi okularami gogle VR. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego 
systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym 
urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 
5 lat Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta 
komputera. Polska wersja językowa. 
/…/ 
Oferowane gogle VR także muszą pochodzić od jednego producenta. 

3) W Rozdziale V ust. 1 pkt 3.2.2 - jest: 

Wymagane, minimalne parametry Google VR: 

Powinno być: 

Wymagane, minimalne parametry gogle VR: 
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4) W Rozdziale XIII ust. 1. Miejsce oraz termin składania ofert - jest: 

15 stycznia 2020 r. do godz. 10.00 
Powinno być: 
24 stycznia 2020 r. do godz. 10.00 

2) W Rozdziale XIII ust. 2 pkt 1 Miejsce oraz termin otwarcia ofert - jest: 

15 stycznia 2020 r. do godz. 10.30 
Powinno być: 
24 stycznia 2020 r. do godz. 10.30 
 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

1. W ogłoszeniu wprowadza się następujące zmiany: 
1) Numer sekcji: II.2.4 

Część nr: Notebooki z oprogramowaniem oraz Gogle VR Część nr: 3 
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia: 
Zamiast: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, 
skonfigurowanie) fabrycznie nowych(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 32 kpl. 
urządzeń, na które składają się notebooki (jako urządzeń generujących obraz wraz 
z oprogramowaniem) oraz Google VR współpracujące z oprogramowaniem 
i notebookiem, pozwalając osiągnąć iluzję przebywania w wirtualnym świecie. 
Wszystkie notebooki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać 
identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie umożliwiające 
współpracę z oferowanymi okularami Google VR. Zamawiający wymaga fabrycznie 
nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej 
na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co 
najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera. Polska wersja językowa. 
Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres 
zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności, tj. czynności 
uruchomienia każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy 
w sieci Zamawiającego. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie komputerów 
należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w siedzibie Zamawiającego 
potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 
zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania jako 
elementu procedury odbioru. 
Oferowane Google VR także muszą pochodzić od jednego producenta. 

Powinno być: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, 
skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 32 kpl. 
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urządzeń, na które składają się notebooki (jako urządzeń generujących obraz wraz 
z oprogramowaniem) oraz gogle VR współpracujące z oprogramowaniem 
i notebookiem, pozwalając osiągnąć iluzję przebywania w wirtualnym świecie. 
Wszystkie notebooki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać 
identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie umożliwiające 
współpracę z oferowanymi okularami gogle VR. Zamawiający wymaga fabrycznie 
nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej 
na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co 
najmniej przez 5 lat. 
Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta 
komputera. Polska wersja językowa. 
Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres 
zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności, tj. czynności 
uruchomienia każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy 
w sieci Zamawiającego. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie komputerów 
należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w siedzibie Zamawiającego 
i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. 
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność 
zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania jako 
elementu procedury odbioru. 
Oferowane gogle VR także muszą pochodzić od jednego producenta. 

2) Numer sekcji: IV.2.2 
Zamiast: 
Data: 15/01/2020 
Czas lokalny: 10:00 

Powinno być: 
Data: 24/01/2020 
Czas lokalny: 10:00 

3) Numer sekcji: IV.2.7 
Zamiast: 
Data: 15/01/2020 
Czas lokalny: 10:30 

Powinno być: 
Data: 24/01/2020 
Czas lokalny: 10:30 


