Suwałki, dnia 11/06/2021r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 1/PN/2021

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ
Dotyczy Zamówienia udzielanego jest w trybie podstawowym pn.: dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych

do Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach w ramach projektu
pt. „Kreatywność kluczem do wiedzy”
Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach uprzejmie informuje, że w
terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 1 i 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019
ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Uczestnik 1
Pytanie 1
Dotyczy pracowni językowej MPJ6
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia pracowni razem z krzesłami lub biurkami?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyposażenia z biurkami bez krzeseł. Jednocześnie Zamawiający dokonuje
modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie załącznika nr 5 do SWZ część 2 – sprzęt komputerowy poz. 7
Multimedialna Pracownia Językowa MPJ6.
Jest:
Multimedialna Pracownia Językowa MPJ6:
a) Charakterystyka ogólna :
- metalowa obudowa jednostki centralnej (360x250x87; jako szafka RACK 483x250x87)
- 16 stanowisk
- możliwość pracy dwóch lektorów jednocześnie (w tym native speaker),
- łączenie w dowolne grupy, łączenie w dowolne pary
- wbudowany wzmacniacz mocy,
- optyczna sygnalizacja stanu pracy;
b) Tryb pracy:
- pary- tworzenie par z dowolnych stanowisk,
- swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z zapamiętywaniem ustawień,
- uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy,
- uczeń słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz nauczyciela
- poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej grupy,
- dwukierunkowa komunikacja
c) Tryb pracy – system tłumaczeń symultanicznych:
- tłumaczenie na kilka języków jednocześnie (maks. 6),
- swobodne przełączanie między językami tłumaczonymi i oryginalnym,
- odsłuchanie nagrań z dowolnych źródeł (DVD, MP3, Blu-ray, itp.)
- d) Dane techniczne: 32-bitowy procesor sterujący; stanowiska zasilane bezpiecznym napięciem 12V, zasilacz wbudowany w
jednostkę centralną, możliwość zdalnego serwisowania i diagnozowania, metalowa obudowa jednostki centralnej (możliwość
montażu w szafie RACK), sterowanie za pomocą komputera przez port USB (wymagane oprogramowanie jest dołączone w
komplecie);
e) Oprogramowanie MPJ6:
- oprogramowanie umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami jednostki centralnej pracowni,
- zabezpieczenie hasłem, dostęp dla określonych użytkowników,
- sterowanie metodą „przeciągnij i puść”, sterowanie za pomocą myszy, pióra, palca, tablicy interaktywnej, itp.
- nowoczesny, przejrzysty oraz intuicyjny interfejs bez okienek
- możliwość dostosowania wyglądu do własnych wymagań (personalizacja),
- szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu,
- możliwość przypisania nazwisk do konkretnych stanowisk (wyświetlenie nazwisk uczniów na poszczególnych stanowiskach),
- zarządzanie klasami i listami uczniów (dodawanie, edycja, usuwanie, import, eksport)
- import/eksport do list nazwisk z plików między XML, SOU, CSV, TXT, STU, LST,
- losowy podział na grupy/paty
- odmierzanie czasu do końca lekcji lub zadania (timer)
- wbudowany system podpowiedzi;
Powinno być:
Multimedialna Pracownia Językowa MPJ6:

a) Charakterystyka ogólna :
- jednostka centralna systemu pracowni językowej z wbudowanym wzmacniaczem audio (cyfrowa regulacja siły głosu z
mikrofonów oraz ze źródeł dźwięku)
- pracownia na 16 stanowisk:

stoliki uczniowskie 2 osobowe 120x65 (+/-1cm) - 8 szt.

biurko nauczycielskie z szafką na komputer, zamykana szafka na dokumenty, możliwość zabudowy monitora
dotykowego
- słuchawki zintegrowane z mikrofonem pojemnościowym – 16 szt. ( słuchawki wokół uszne, duże, wentylowane ; mikrofon
kierunkowy na giętkim pałąku eliminujący szum otoczenia)
- monitor dotykowy min. 21,5”zintegrowany z biurkiem nauczyciela, szyba hartowana zabezpieczająca ekran
- bezprzewodowe słuchawki dla nauczyciela
- Program do zarządzania klasopracownią z komputera i tabletu, oprogramowanie do cyfrowego nagrywania rozmów(
magnetofon cyfrowy)
- okablowanie systemowe i przyłącza stanowisk uczniowskich – 16 szt.
- zestaw dwóch głośników do zabudowy w biurku nauczyciela
- komputer nauczyciela zarządzający pracownią językową – stacjonarny
Minimalne parametry : obudowa minitower lub SFF, procesor 3 generacji , ssd 256, DVD-RW, VGA, HDMI, USB, Windows 10
(oprogramowanie użytkowane w placówce działa tylko na platformie Windows), klawiatura , mysz
- Dane techniczne: Stanowiska zasilane bezpiecznym napięciem 12V, zasilacz wbudowany w jednostkę centralną, możliwość
zdalnego serwisowania i diagnozowania, metalowa obudowa jednostki centralnej (możliwość montażu w szafie RACK),
sterowanie za pomocą komputera przez port USB (wymagane oprogramowanie jest dołączone w komplecie);
- fototapeta tematyczna personalizowana i drukowana zgodnie z życzeniami klienta
- możliwość pracy dwóch lektorów jednocześnie (w tym native speaker),
b) Tryb pracy:
- pary- tworzenie par z dowolnych stanowisk,
- swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy z zapamiętywaniem ustawień,
- uczniowie z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy,
- uczeń słyszy dźwięk nagrania i jednocześnie komentarz nauczyciela
- poszczególne grupy lub pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej grupy,
- dwukierunkowa komunikacja
c) Tryb pracy – system tłumaczeń symultanicznych:
- tłumaczenie na kilka języków jednocześnie (maks. 6),
- swobodne przełączanie między językami tłumaczonymi i oryginalnym,
- odsłuchanie nagrań z dowolnych źródeł (DVD, MP3, Blu-ray, itp.)
d) Oprogramowanie MPJ6:
- oprogramowanie umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami jednostki centralnej pracowni,
- zabezpieczenie hasłem, dostęp dla określonych użytkowników,
- sterowanie metodą „przeciągnij i puść”, sterowanie za pomocą myszy, pióra, palca, tablicy interaktywnej, itp.
- nowoczesny, przejrzysty oraz intuicyjny interfejs bez okienek
- możliwość dostosowania wyglądu do własnych wymagań (personalizacja),
- szybki dostęp do najważniejszych funkcji programu,
- możliwość przypisania nazwisk do konkretnych stanowisk (wyświetlenie nazwisk uczniów na poszczególnych stanowiskach),
- zarządzanie klasami i listami uczniów (dodawanie, edycja, usuwanie, import, eksport)
- import/eksport do list nazwisk z plików między XML, SOU, CSV, TXT, STU, LST,
- losowy podział na grupy/paty
- odmierzanie czasu do końca lekcji lub zadania (timer)
- wbudowany system podpowiedzi;
Uczestnik 2
Pytanie nr 1 dotyczy Matematyczni giganci -> Gra logiczna planszowa
Gra logiczna planszowa -na rynku nie istnieje aktualnie w sprzedaży wersja gry wykonana z drewna zawierająca 262 pionki, czy
zamawiający dopuści wersję gry posiadającą 100 pionków lub czy zamawiający dopuści grę wykonaną z tworzywa?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza grę wykonaną z tworzywa.
Pytanie nr 2 dotyczy Bliżej przyszłości -> Program komputerowy służący do badania preferencji ucznia związanych z
wyborem zawodu
Program komputerowy służący do badania preferencji ucznia związanych z wyborem zawodu - producent nie oferuje w sprzedaży
licencji wieczystej czy zamawiający dopuści licencję na najdłuższy oferowany okres przez producenta 5 lat
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Uczestnik 3
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści w tabletach z procesorami 8 rdzeniowymi o taktowaniu min. 1.8GHz – tablety z procesorami 8
rdzeniowymi o taktowaniu min. 1.6GHz?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści tablety o większej przekątnej ekranu, niż wymagana w Charakterystyce przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: zgodnie z SWZ.
Zamawiający wykreśla z wykazu załączników do SWZ omyłkowo wpisany załącznik nr 4 - oświadczenie o
przynależności do grupy kapitałowej; dodaje do wykazu załącznik nr 7 do SWZ – opis ochrony antywirusowej, który
widnieje na stronie Zamawiającego. Numeracja pozostałych załączników pozostaje bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje, że zmianie ulegają następujące terminy:
Termin składania ofert z dnia 11/06/2021r. godz. 12:00 na dzień 17/06/2021r o godzina: 12:00
Otwarcie ofert z dnia 11/06/2021r. godz. 13:00 na dzień 17/06/2021r o godzina 13:00.
Termin związania ofertą z dnia 10/07/2021r. na dzień 16/07/2021r.
Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania oraz zmodyfikowany załącznik nr 5 do SWZ, zostały zamieszczone na stronie
zamawiającegowww.sp4-suwalki.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl . Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia
odpowiedzi w złożonej ofercie.
Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 1/PN/2021 z dnia 02/06/2021r.
Z poważaniem
Iwona Smykowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita
w Suwakach

