
   

 

PZP.271.42.2021                           Warszawa, 27 stycznia 2022 r. 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej  

„SWZ”), zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający określa, iż Wykonawca wraz z ofertą musi dostarczyć potwierdzenie certyfikatu 

dopuszczającego lampy danego producenta projektora do użytku na rynku Unii Europejskiej. 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga tutaj deklaracji zgodności CE.  

Czy deklaracja ta może zostać złożona nie z ofertą, a przy dostawie sprzętu? 
 
Odpowiedź:  Zamawiający zmienia treść SWZ w tym zakresie i informuje, że deklaracja może 

być złożona przy dostawie sprzętu. 

 

Pytanie 2:  

Prosimy o potwierdzenie, iż wymagany dla projektora typ 2 Pobór mocy nie większy niż 

400W dotyczy parametru „Zużycie energii (minimalne)”. Jeżeli dotyczy on poziomu 

maksymalnego to prosimy o zmianę wymagań na: Pobór mocy nie większy niż 450W, 

ponieważ brak jest obecnie na rynku projektora spełniającego wszystkie postawione 

wymagania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia treść Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) i informuje, że 

dopuszcza następujący parametr urządzenia: „Pobór mocy nie większy niż 450W”. 

 

Pytanie 3:  

Switch DMX. Ze względu na brak obecnie produkowanych urządzeń spełniających wszystkie 

postawione wymagania prosimy o akceptację urządzenia o następujących parametrach 

Ilość  1  

Kolor  Czarny  

Wprowadzanie danych  Artnet  



   

 

Porty  2x RJ 45 Ethernet , 8x DMX XLR 3 PIN 

Protokół sieciowy  Artnet  

Zasilanie  AC100-240V, 50/60Hz  

Wymiary z mocowaniem do szafy Rack   Do szafy RACK, urządzenie o wys. 1U 

Waga  Nie większa niż 3 kg  

Montaż  Do szafy RACK 1U  

Produkt  Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, 
wolny od wad.  

Wyposażenie  Instrukcja użytkownika w wersji 
papierowej lub na nośniku cyfrowym, 
kabel zasilający  

Gwarancja  Nie krótsza niż 36 miesięcy  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje parametry wskazane we wniosku i zmienia treść OPZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 4: 

Monitor 1. W związku z zakończeniem produkcji modeli monitorów spełniających 

wymagania prosimy o potwierdzanie, iż Zamawiający zgodzi się na dostarczenie przez 

Wykonawcę monitora o następujących parametrach 

Ilość  1  

Rozmiar  19”  

Kolor  Czarny  

Matrycy  LCD  

Technologia panelu  Monitor TN z podświetleniem LED  

Rozdzielczość natywna  Co najmniej 1366 x 768 pikseli  

Proporcja boków  16 : 9  

Ilość wyświetlanych kolorów  Nie mniej niż 16,7 mln  

Jasność (cd/m2)  Nie mniej niż 200  

Kontrast:  Nie mniej niż 600 : 1  

Czas reakcji  Nie więcej niż 5 ms  

Maksymalny kąt patrzenia  Nie mniej niż 65 stopni w płaszczyźnie pionowej  
Nie mniej niż 90 stopni w płaszczyźnie poziomej  

Wejścia  VGA, DisplayPort  

Zasilanie  AC 120 - 230 V 50/60Hz  

Pobór mocy  Nie większy niż 14W  

Temperatura pracy  Co najmniej w zakresie 0° C – 40° C  

Wymiary bez podstawy  
Szerokość :  
Wysokość :  
Głębokość :  

Nie większa niż 472 mm i nie mniejsza niż 437 mm  
Nie większa niż 277 mm i nie mniejsza niż 261 mm  
Nie większa niż 55 mm i nie mniejsza niż 46 mm  



   

 

Waga  Nie większa niż 3 kg bez podstawy  

Rozmieszczenie punktów 
uchwytu ściennego VESA  

100 mm x 100 mm  

Produkt  Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od wad.  

Wyposażenie  Co najmniej: Instrukcja użytkownika w wersji papierowej 
lub na nośniku, kabel zasilający  

Gwarancja  Nie krótsza niż 36 miesięcy  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia treść OPZ i informuje, że dopuszcza wyżej wskazane parametry 

urządzenia. 

 

Pytanie 5: 

Monitor 2. W związku z zakończeniem produkcji modeli monitorów spełniających 

wymagania prosimy o potwierdzanie, iż Zamawiający zgodzi się na rezygnację z dostarczenia 

Monitora 2. 

OOdpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść OPZ, poprzez usunięcie tej pozycji. 

 

Pytanie 6: 

Monitor 3. W związku z zakończeniem produkcji modeli monitorów spełniających 

wymagania prosimy o potwierdzanie, iż Zamawiający zgodzi się na dostarczenie przez 

Wykonawcę monitora o następujących parametrach: 

 

Ilość  4  

Rozmiar  50”  

Kolor  Czarny  

Rodzaj telewizora  LED  

Podświetlenie matrycy  Edge LED  

Rozdzielczość natywna  3840 x 2160 pikseli  

Proporcja boków  16:9  

Zgodność z HD  4K UHD  

Częstotliwość odświeżania  50/60 Hz  

Maksymalny kąt patrzenia  Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie 
pionowej  
Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie 
poziomej  

Wejścia  Co najmniej: 3 x HDMI, 1 x USB, LAN  



   

 

Zasilanie  AC 220 - 240 V 50/60Hz  

Funkcje  USB – zdjęcia, muzyka, filmy  

Pobór mocy  Nie większy niż 160W  

Wymiary bez podstawy  
Szerokość:  
Wysokość:  
Głębokość:  

Nie większa niż 1116,8  mm i nie mniejsza niż 
1106 mm  
Nie większa niż 653 mm i nie mniejsza niż 638 
mm  
Nie większa niż 83 mm i nie mniejsza niż 58 mm  

Waga  Nie większa niż 15 kg bez podstawy  

Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego 
VESA  

200 mm x 200 mm  

Produkt  Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny od 
wad.  

Wyposażenie  Co najmniej: instrukcja użytkownika w wersji 
papierowej lub na nośniku w języku polskim, 
kabel zasilający , pilot  

Gwarancja  Nie krótsza niż 36 miesięcy  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje parametry wskazane we wniosku i zmienia OPZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 7:  

Monitor 4. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie wymagania dotyczącego portu DVI lub 

spełnienie tego wymogu poprzez zastosowanie przejściówki? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść OPZ w tym zakresie i wykreśla wymagania dotyczące portu DVI. 

 

Pytanie 8:  

Monitor 4. Czy Zamawiający wpisując wymóg VESA 300x300 mm 200 x 200 m wymaga 

jednego lub drugiego rozwiązania lub obu możliwości jednocześnie? Jeżeli wymóg jest łączny 

to, czy Wykonawca może go spełnić przy pomocy przejściówki? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść OPZ w tym zakresie i dopuszcza zastosowanie przejściówki. 

 

 



   

 

Pytanie 9:  

Monitor 5. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie wymagania dotyczącego portu DVI lub 

spełnienie tego wymogu poprzez zastosowanie przejściówki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść OPZ w tym zakresie i wykreśla wymagania dotyczące portu DVI. 

 

Pytanie 10: 

Monitor 5. Czy Zamawiający zgodzi się na monitor 24” zamiast 23” z typowym poborem 

mocy na poziomie 18 W oraz maksymalnym na poziomie 28W. Spełniającego jednocześnie 

pozostałe warunki? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż zmienia OPZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie 11: 

Monitor 8. W związku z zakończeniem produkcji modeli monitorów spełniających 

wymagania prosimy o potwierdzanie, iż Zamawiający zgodzi się na dostarczenie przez 

Wykonawcę monitora o następujących parametrach: 

 

Ilość  2  

Rozmiar  19”  

Kolor  Czarny lub biały  

Matrycy  LCD  

Technologia panelu  Monitor IPS TFT z podświetleniem LED  

Rozdzielczość natywna  1280 x 1024 pikseli  

Proporcja boków  5 : 4  

Ilość wyświetlanych kolorów  Nie mniej niż 16,7 mln  

Jasność (cd/m2)  Nie mniej niż 250  

Kontrast:  Nie mniej niż 1000 : 1  

Czas reakcji  Nie więcej niż 6 ms  

Maksymalny kąt patrzenia  Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie 
pionowej  
Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie 
poziomej  

Wejścia  DisplayPort  

Zasilanie  AC 120/230 V (50/60 Hz) 

Pobór mocy  Nie większy niż 18W  

Temperatura pracy  Co najmniej w zakresie: 5° C – 35° C  



   

 

Wymiary bez podstawy  
Szerokość :  
Wysokość :  
Głębokość :  

Nie większa niż 411 mm i nie mniejsza niż 
405 mm  
Nie większa niż 341 mm i nie mniejsza niż 
334 mm  
Nie większa niż 68 mm i nie mniejsza niż 50 
mm  

Waga  Nie większa niż 3,9 kg bez podstawy  

Rozmieszczenie punktów uchwytu 
ściennego VESA  

100 mm x 100 mm  

Produkt  Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, 
wolny od wad  

Wyposażenie  Co najmniej: Instrukcja użytkownika w 
wersji papierowej lub na nośniku, kabel 
zasilający  

Gwarancja  Nie krótsza niż 36 miesięcy  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż akceptuje wskazane parametry i zmienia OPZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 12: 

Monitor 9. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie wymagania dotyczącego żywotności 

matrycy (50 000h). Producenci nie podają w specyfikacjach urządzeń tego parametru. Poza 

tym Wykonawca zapewnia określoną gwarancję na całe urządzenie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż akceptuje wskazane parametry i zmienia OPZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 13: 

Monitor 10. W związku z zakończeniem produkcji modeli monitorów spełniających 

wymagania prosimy o potwierdzanie, iż Zamawiający zgodzi się na dostarczenie przez 

Wykonawcę monitora o następujących parametrach: 

 

Ilość  2  

Rozmiar  24”  

Kolor  Czarny  

Matrycy  LCD  

Technologia panelu  Monitor IPS TFT z podświetleniem LED  

Rozdzielczość natywna  1920 x 1200 pikseli  

Proporcja boków  16 : 10  

Ilość wyświetlanych kolorów  Nie mniej niż 16,7 mln  



   

 

Jasność (cd/m2)  Nie mniej niż 300  

Kontrast:  Nie mniej niż 1000 : 1  

Czas reakcji  Nie więcej niż 5 ms  

Maksymalny kąt patrzenia  Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie 
pionowej  
Nie mniej niż 178 stopni w płaszczyźnie 
poziomej  

Żywotność matrycy  Nie mniej niż 50 000 godzin  

Wejścia  HDMI, DisplayPort  

Zasilanie  AC 200 - 240 V 50/60Hz  

Pobór mocy  Nie większy niż 47W 

Temperatura pracy  Co najmniej w zakresie: 5° C – 35° C  

Wymiary bez podstawą  
Szerokość :  
Wysokość :  
Głębokość :  

Nie większa niż 556 mm i nie mniejsza niż 498 
mm  
Nie większa niż 362 mm i nie mniejsza niż 347 
mm  
Nie większa niż 59 mm i nie mniejsza niż 43 
mm  

Waga  Nie większa niż 6,7 kg  

Rozmieszczenie punktów uchwytu ściennego 
VESA  

100 mm x 100 mm  

Dodatkowe  Zasilacz wbudowany w monitor  

Produkt  Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, wolny 
od wad.  

Wyposażenie  Co najmniej: Instrukcja użytkownika w wersji 
papierowej lub na nośniku, kabel zasilający  

Gwarancja  Nie krótsza niż 36 miesięcy  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż akceptuje wskazane parametry i zmienia OPZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 14: 

Monitor 11. W związku z zakończeniem produkcji modeli monitorów spełniających 

wymagania prosimy o potwierdzanie, iż Zamawiający zgodzi się na dostarczenie przez 

Wykonawcę monitora o następujących parametrach: 

 

Ilość  3  

Rozmiar  24”  

Kolor  Czarny  

Matrycy  LCD  

Technologia panelu  Monitor TN z podświetleniem LED  



   

 

Rozdzielczość natywna  1920 x 1080 pikseli  

Proporcja boków  16:9  

Ilość wyświetlanych kolorów  Nie mniej niż 16,7 mln  

Jasność (cd/m2)  Nie mniej niż 250  

Kontrast:  Nie mniej niż 1000 : 1  

Czas reakcji  Nie mniej niż 6 ms  

Maksymalny kąt patrzenia  Nie mniej niż 170 stopni w płaszczyźnie 
pionowej  
Nie mniej niż 160 stopni w płaszczyźnie 
poziomej  

Wejścia  HDMI  

Typ zasilacza  Wbudowany zasilacz  

Zasilanie  AC 100 - 240 V 50/60Hz  

Pobór mocy  Nie większy niż 25W  

Temperatura pracy  Co najmniej w zakresie: 10° C – 40° C  

Wymiary  
Szerokość :  
Wysokość :  
Głębokość :  

Nie większa niż 565 mm i nie mniejsza niż 
538 mm  
Nie większa niż 375 mm i nie mniejsza niż 
332 mm  
Nie większa niż 211 mm i nie mniejsza niż 
50 mm  

Waga  Nie większa niż 5,5 kg  

Rozmieszczenie punktów uchwytu 
ściennego VESA  

100 mm x 100 mm  

Produkt  Fabrycznie nowy, całkowicie sprawny, 
wolny od wad.  

Wyposażenie  Co najmniej: Instrukcja użytkownika w 
wersji papierowej lub na nośniku, kabel 
zasilający  

Gwarancja  Nie krótsza niż 36 miesięcy  

 
 Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż akceptuje wskazane parametry i zmienia OPZ w tym zakresie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na skutek powyższego zmienia termin składania 

ofert na: 16 lutego 2022, godzina 11.00 

 oraz  

termin otwarcia ofert na: 16 lutego 2022, godzina 12.30.  

 



   

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieniona w powyższym zakresie treść SWZ 

zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania. 
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