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WYJAŚNIENIE NR 1 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EUR pn. 

Dostawa ściany wizyjnej złożonej z monitorów z matrycą typu videowall na statywie wolnostojącym 

mobilnym (na kołach) 

 

Do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ: 

 

Pytanie 1: 

z uwagi na utrudnioną dostępności przełączników matrycowych na stokach dystrybucyjnych w Polsce 

dopuszczacie Państwo zmianę terminu dostawy i uruchomienia do 30 dni? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym:  

1. Zapis Rozdziału 1, Dział V SIWZ uzyskuje brzmienie „Wymagany termin realizacji niniejszego 

zamówienia: maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy”. 

2. Zapis Rozdziału 1, Dział VII SIWZ o treści: „Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium uzyska 

oferta z najkrótszym oferowanym terminem wykonania, ale nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych! 

UWAGA: Zaproponowanie terminu wykonania dłuższego niż 30 dni kalendarzowych od zawarcia 

umowy spowoduje odrzucenie oferty. Zaproponowanie terminu krótszego niż 7 dni kalendarzowych 

będzie skutkowało obliczeniem punktacji w kryterium „termin realizacji zamówienia” jak za 7 dni 

kalendarzowych” 

Pytanie 2: 

chciałbym zwrócić uwagę na potencjalne błędy w specyfikacji. W specyfikacji monitora proponowałbym zmienić 

zapisy dotyczące : 

Maksymalna szerokość obramowania : 5 mm 

na 

Maksymalna szerokość obramowania dwóch połączonych monitorów ( obraz do obrazu ) : 5,5 mm 

Wykluczycie w tym momencie monitory z grubszą ramką nie nadających się do vidoewall. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku, zmieniając wymaganie odnoszące się do szerokości obramowania na 

następujące: „Maksymalna szerokość obramowania dwóch połączonych monitorów ( obraz do obrazu ) : 5,5 mm”.  

Pytanie 3: 

Kolejny punkt to gwarancja: Zmieńcie z 24 miesięcy na 36 miesięcy - wszyscy czołowi producenci dają 36 

miesięcy. 24 miesiące gwarancji są na monitory nieznanych Chińskich producentów - potem możecie zostać z 

problemami gwarancyjnymi, etc 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku, dokonując zmiany wymagania odnoszącego się do monitorów na min. 36 

miesięcy. 

Pytanie 4: 

Technologia ciężkiej pracy : 16/7 - tutaj proponowałbym zapis o pracy 24/7 gdyż tak samo jak w przypadku 

gwarancji wszyscy czołowi producenci dają gwarancję do pracy 24/7 na monitory do vidoewall ( on z założenia są 

do pracy 24/7 ) 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku, dokonując zmiany wymagania dot. Technologii ciężkiej pracy na 24/7.  

Pytanie 5: 

Czy zgodnie z opisem SIWZ pkt. 5 - Statyw wolnostojący oczekujecie Państwo statywu / konstrukcji do ściany 

video w wersji wolnostojącej z opcją stabilizacji o ścianą czy konstrukcji mobilnej ( przez mobilną rozumiemy 

konstrukcję na kółkach, umożliwiającą przejazd całej ściany np. z jednego miejsca w drugi bez demontażu 

monitorów ) - W takim układzie monitorów ( 4x4 ) gdzie mamy 16 wyświetlaczy to po pierwsze. konstrukcja 

mobilna jest bardzo trudna technologicznie do wykonania ( da się to zrobić ale cena jest horrendalna ) a po drugie 



cały zastaw jezdny ( konstrukcja + monitory) będą miały długość i wagę która uniemożliwi wam jej 

przemieszczanie ( wysokość zestawu około 3,4 m a długość zestawu około 4,5 m ) 

Odpowiedź: 

Chodzi o mobilny statyw jezdny na kołach - mocowanie go do ściany dopuszczone wyłącznie w celu zachowania 

stabilności. 

 

 

W związku z faktem, iż dokonano zmiany treści SIWZ prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

niniejszym dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.01.2021 roku.  

Godziny, sposób oraz miejsce składania  i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

 

 
 

Z poważaniem 

 

 

…………………………….. 
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