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Wyjaśnienie Nr 2 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.  
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem- nowe 
kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Medyka i Krasiczyn – zakup i dostawa pomocy 
dydaktycznych i sprzętu ICT, informuję: 
 

1. Pytanie dot. Załącznik 7b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Punkt 10 – Mini 

projektor/lub równoważny 

Specyfikacja wskazuje bezpośrednio na sprzęt marki LG który to został wycofany z produkcji 

a jego zapasy magazynowe zostały wyczerpane. Z uwagi na szczegółowy opis przedmiotu brak jest 

w sprzedaży sprzętu równoważnego spełniającego w 100% wymagania zamawiającego. W 

związku z tym prosimy o wyrażenie zgody na dostawę sprzętu o parametrach jak niżej: 

 projektor przenośny, DLP, źródło światła RGB LED 

 rozdzielczość WXGA (1280x800) 

 Jasność 800 lumen 

 Kontrast 100000:1 

 Żywotność lampy 30 000 h 

 Przekątna obrazu do 200 cali 

 Głośnik 1x 2W 

 Złącza HDMI, MHL, VGA, słuchawkowe, USB 2.0 

W przypadku braku wyrażenia zgody na wyżej zaproponowany sprzęt prosimy o 

wskazanie innego przynajmniej jednego urządzenia, spełniającego wszystkie wymagania 

Zamawiającego opisane w pkt. 10. 

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna przedstawioną specyfikację do 

wymienionego sprzętu za spełniającą wymagania. 
 

2. Pytanie dot. Załącznik 7b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Punkt 14 – Projektor 

multimedialny/lub równoważny; Punkt 15 – Projektor z uchwytem sufitowym/lub 

równoważny 

Dane wskazane z pozycji 14 i 15 wskazują bezpośrednio na błędny, powielany przez sklepy 

internetowe opis produktu marki Epson. Prosimy zatem o weryfikację i porównanie ich z danymi 

dostępnymi na stronie producenta oraz zamianę kolejnych parametrów: 

 w punkcie 14: 

o jasność w trybie ekonomicznym 1600 lumen (zamiast 2100 lumen) 

o odległość ogniskowa 6,4 mm (zamiast wymaganego min. 6,48 mm) 



 w punkcie 15: 

o jasność w trybie ekonomicznym 1600 lumen (zamiast 2100 lumen) 

o wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,6 (zamiast  

o zakresie 1,49-1,72) 

o odległość ogniskowa 6,4 mm (zamiast wymaganego min. 6,48 mm) 

W przypadku braku wyrażenia zgody na wyżej zaproponowane zmiany prosimy o 

wskazanie innego równoważnego sprzętu w pełni spełniającego wymagania Zamawiającego.  

 

Odpowiedź: Zamawiający uzna przedstawioną specyfikację do 

wymienionego sprzętu za spełniającą wymagania. 
 

 

 

3. Pytanie dot. Załącznik 7b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Punkt 20 – TP-Link 

TL-PA4010 i TLPA4010P 

Zamawiający w nazwie przedmiotu ujął „TP-Link TL-PA4010 i TLPA4010P”. Prosimy zatem 

o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia 8 zestawów urządzeń TP-Link TL-

PA4010 + TLPA4010P (łącznie 16)  czy też ośmiu sztuk dowolnego ze wskazanych modelów 

(bądź równoważnego)? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 8 szt.  zestawów TP-Link TL-PA4010 

lub  8 szt. zestawów TLPA4010P lub 8 szt. zestawów równoważnych. 

Zestaw zawiera w pudełku 2 szt.  
 


