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Wszyscy Wykonawcy 

 

MW/ZP/44/PN/2017 

 

Dotyczy:   postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
  nieograniczonego na zakup i dostawa sprzętu – audioprzewodniki (140 szt.) wraz z  
  osprzętem, oprogramowaniem. 

.  

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań 

dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1 W specyfikacji urządzenia pojawiają się 
następujące parametry: wymiar przewodnika: 12 
x 7 x 2 cm , wielkość ekranu: minimum 2,5 cala 
oraz ciężar: do 300 gram.  Dysponujemy 
urządzeniem stosowanym w wielu muzeach i 
atrakcjach turystycznych w Polsce i na świecie, 
który posiada znacznie większy ekran od 
wskazanego w specyfikacji, co znacznie poprawia 
jakość odczytywania treści przez osoby 
niepełnosprawne oraz istotnie zwiększa wygodę 
oglądania plików wideo. Rozmiary ekranu 
wpływają jednak na fizyczne rozmiary urządzenia, 
w wyniku czego dwa rozmiary są przekroczone: 
długość o 3cm i szerokość o 2,5cm. Urządzenie 
przy tym jest cieńsze oraz lżejsze od określonych 
przez Państwa, co jest głównym czynnikiem 
wpływającym na wygodę użytkowania przez 
obsługę i zwiedzających. Nasze rozwiązanie 
dysponuje systemem modułowych ładowarek, 
które pozwalają zaoszczędzić  przestrzeń przy 
przechowywaniu przewodników.  W związku z 
powyższym czy dopuszczają Państwo urządzenie o 
rozmiarach: 15x9,5x2cm? 

 

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o 
wymiarach 15x9,5x2cm. 
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2 W załac̨zniku numer 1 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Czes̨ć ́II, pojawia się 
data realizacji zadania w terminie do dn. 8 
czerwca 2018 r. ,  natomiast 
w Rozdziale 4, Termin wykonania zamówienia 
wskazana jest data 28 lutego 2018 roku. Która 
data jest poprawna? 

Poprawa jest data wskazana w Rozdziale 4 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz ust. II. 8 ogłoszenia o zamówieniu, to jest 28 
lutego 2018 roku. 

 

 

                                                                                                                  


