
 

 

           GMINA CISEK 

powiat Kędzierzyńsko-Kozielski 

       województwo opolskie 

            ul. Planetorza 52 

               47-253 Cisek 

Cisek 07.10.2020r. 

ZPD.271.2.3.2020 

        WSZYSCY  WYKONAWCY 

        biorący udział w postępowaniu  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do szkół 

podstawowych z terenu Gminy Cisek w ramach projektu Droga w przyszłość – 

nauka przez eksperymenty” 

 

   W związku ze złożonymi w dniu 06.10.2020r. zapytaniami dotyczącymi wyżej 

wymienionego postępowania zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1, 2, 4 oraz ust.6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 

2019r. poz. 1843  ze zm. – zwanej dalej jako ustawa Pzp) przekazuje treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami oraz  dokonuje zmian treści SIWZ: 
 

I. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Pyt.1 Proszę o informację czy w zapytaniu nr. 2 pozycja 14 – Laptop 

         Nominalna rozdzielczość 1600 x 900 może być inna niż wskazana, np.:  

         HD 1366 X 720 

         FullHD 1920 X 1080 

        W związku z tym z że rozdzielczość 1600 x 900 nie występuje w laptopach o przekątnej 

15,6”, tylko w przekątnej 14” (inne proporcje ekranu). 
 

Ad.1 Parametry wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) są parametrami minimalnymi.            

W związku z powyższym każdorazowo Wykonawca może zaproponować sprzęt            

o parametrach wskazanych lub wyższych. Dlatego w przedstawionej sytuacji dopuszcza 

się rozdzielczość dla laptopa FullHD 1920 X 1080. 
 

Pyt.2 Przesyłam dodatkowe zapytanie odnośnie zapytania nr.2 pozycji nr.27 Kamera 

sportowa. 

         Jedyna kamera która spełnia wszystkie wymagania to  produkt EOL (End of life) który 

został wycofany ze sprzedaży, czy można zmienić parametry które uniemożliwiają 

zaproponowanie odpowiednika.  

         Nie ma innych kamer które będą w stanie spełnić wymogi tych parametrów GPS, NFC, 

Pilot zdalnego sterowania oraz ewentualnie niższa efektywna rozdzielczośc. 

   

 Ad.2 W związku z brakiem szerokiej dostępności kamer sportowych spełniających wszystkie 

podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry, Zamawiający 

przychyla się do prośby Wykonawcy w zakresie obniżenia wymagań parametrów 

technicznych, poprzez usunięcie wymagań dotyczących wbudowanego odbiornika GPS, 

NFC oraz posiadania Pilota Zdalnego Sterowania. Jednocześnie utrzymuje w mocy 

wymóg minimalnej rozdzielczości efektywnej sprzętu. W związku z udzieloną 

odpowiedzią Zamawiający wprowadzi odpowiednie zmiany w SIWZ (Załącznik nr 2 do 

SIWZ). 
 



 

 

II. Zmiana treści SIWZ 

     W załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II 

(Formularz cenowy) w poz. nr 27  Kamera sportowa w rubryce OPIS zmienia się treść : 

  

Z: 

27. 
Kamera 

sportowa 

Kamera sportowa o minimalnych 

parametrach:      

Rozdzielczość nagrywania filmów: FullHD 

1080 (1920 x 1080)  Nagrywanie poklatkowe: 

tak                                                                  

Stabilizator obrazu:  cyfrowy                                                                         

Funkcje dodatkowe: odporna na zachlapanie, 

wbudowany odbiornik GPS, Wodoodporność 

przy zamontowanej pokrywie bez otworów 

mikrofonowych, Wi-Fi, NFC, odporna na 

wodę, pył i wstrząsy po użyciu obudowy,  

GPS: tak 

Sterowanie bezprzewodowe   Smartfon/Pilot 

w zestawie 

NFC: tak                                                                                    

Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] : 

8.8, 

Czas nagrywania przy użyciu akumulatora: 1h 

1 

  

 

Na: 

27. 
Kamera 

sportowa 

Kamera sportowa o minimalnych 

parametrach:                

Rozdzielczość nagrywania filmów: FullHD 

1080 (1920 x 1080)  Nagrywanie poklatkowe: 

tak                                                                  

Stabilizator obrazu:  cyfrowy                                                                         

Funkcje dodatkowe: odporna na zachlapanie, 

Wodoodporność przy zamontowanej 

pokrywie bez otworów mikrofonowych, Wi-

Fi, odporna na wodę, pył i wstrząsy po użyciu 

obudowy,  

Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] : 

8.8, 

Czas nagrywania przy użyciu akumulatora: 1h 

1 

  

 

III. W związku z powyższymi zmianami Zamawiający zamieszcza zaktualizowane : 

  1) 02. Cz II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz cenowy - (zał. nr 2 do 

SIWZ  - Sprzęt IT) -  aktualizacja 07.10.2020 

      uwzględniający powyższe zmiany. 

 

IV.  Ponadto Zamawiający ze względu na zmiany treści SIWZ przesuwa termin składania i 

otwarcia ofert określony w SIWZ: 

   1) Dopisek na kopercie z dnia 12.10.2020r. godz.10:05 na dzień 14.10.2020r. godz.10:05. 

 2) Składanie ofert z dnia 12.10.2020r. godz. 10:00 na dzień 14.10.2020r. godz.10:00. 



 

 

 3) Otwarcie ofert z dnia 12.10.2020r. godz. 10:05 na dzień 14.10.2020r. godz.10:05. 

 

V. Ponadto zamawiający na podstawie art.12a ust.3 ustawy Pzp zamieszcza stosowne 

ogłoszenie: 

1)  nr  540194658-N-2020 z dnia 07.10.2020r. 

 

 

Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionych wyjaśnień oraz zmian przy przygotowaniu 

Państwa oferty. 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę 

powyższe wyjaśnienie oraz zmianę jako stanowiąca integralną część SIWZ. Zgodnie z art.38 

ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych, powyższe stanowisko zamawiającego zostało 

przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez 

umieszczenie na stronie internetowej. 
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           WÓJT  

/-/ Rajmund Frischko 

 

 

  


