Postępowanie na dostawę pn.: „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”

Zamawiający – Liceum Ogólnokształcące 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 dostawę pn.: „Modernizacja
i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”.
Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 25 marca 2020 roku i opublikowane 30 marca
2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 063-150318
Miejsce dostaw:
Liceum Ogólnokształcące Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 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 (2)
Pytanie 1/2:
W specyfikacji na monitory interaktywne znajduje się parametr : jasność- 500 cd/m2
Po długich poszukiwaniach znalazłem monitor odpowiadający Państwa specyfikacji
z wyłączeniem właśnie tego parametru.
Skontaktowałem się z przedstawicielem producenta Panią Anną Jesiołkiewicz (producent firma
Mentor) i uzyskałem informację, że modele z jasnością 500 cd/m2 nie są już produkowane.
Zakończono ich produkcję w momencie przejścia z rozdzielczości FHD (1920x1080) na
4k(3840x2160). Były to modele linii Black. W tej chwili dostępne są tylko modele linii Grey
o rozdzielczości 4k i jasności 350 cd/m2.
W załączniku przesyłam specyfikację monitorów linii Grey. Pani Anna Jesiołkiewicz upoważniła
mnie do podania jej numeru telefonu, gdyby chcieli Państwo uzyskać jakieś dodatkowe
informacje o monitorach firmy Mentor - 608 688 997
W związku z tym proszę o odpowiedź czy Szkoła zamierza zmienić specyfikację w w/w
parametrze?
To samo pytanie odnosi się do postępowania na zakup sprzętu do Technikum nr 15, gdzie
również występuje monitor z identycznymi parametrami.
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Odpowiedź 1/2:
Zamawiający określił minimalne parametry monitorów interaktywnych w Rozdziale V ust. 1
pkt 1.2.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców.
Zamawiający nie zamierza zmienić specyfikacji w parametrze jasności.
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