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Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26        

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę 118 sztuk monitorów poniżej przedstawiam treść złożonych pytań wraz z odpowiedziami 

Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1: 

„Co Zamawiający rozumie poprzez zapis: kąt pochylenia 26 stopni (góra/dół). Czy podana wartość 

dotyczy zsumowanej wartości kątów pochylenia góra/dół, czy też Zamawiający wymaga kątów 

pochylenia góra 26 stopni oraz dół 26 stopni? Czy Zamawiający dopuści monitor, który cechuje się 

kątem pochylenia dół 5 stopni oraz góra 21 stopni, co daje łącznie 26 stopni?”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pod wymogiem „kąt pochylenia 26 stopni (góra/dół)” w Opisie przedmiotu 

zamówienia  /BR-2/ rozumie sumę pochylenia kątów góra/dół.   
 
Pytanie nr 2: 

„W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wyspecyfikował: Monitor o kącie widzenia 170/170, 

czy zamawiający przyjmie monitor o kącie widzenia 176/170”. 

 
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza monitor o lepszych parametrach. Wyspecyfikowane w Opisie 

przedmiotu zamówienia /BR-2/ parametry mają charakter minimalny. 

 

Pytanie nr 3: 

„Czy Zamawiający dopuści kąt pochylenia 25° (góra/dół) zamiast wymaganego w SIWZ kąt 

pochylenia 26° przy spełnieniu pozostałych warunków? 

Prośbę swą motywujemy faktem, iż większość monitorów spełniających wszystkie Państwa 

wymagania posiada 25 stopniowy kąt pochylenia. Wszystkie dostępne aktualnie na rynku monitory z 
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26 stopniowym kątem pochylenia to monitory które znacząco przewyższają Państwa wymagania 

minimalne i są monitorami droższymi o około 20 %” 

 

Odpowiedź: 

Nie, bez zmian. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 4: 

„Czy dla Zamawiającego ma znaczenie współczynnik „contrast ratio” przy określeniu kątów widzenia, 

czy zaproponowany monitor musi spełnić parametry 170°/170° kątów widzenia pionowych i 

poziomych niezależnie od tego współczynnika? 

 

Odpowiedź: 

Nie, bez zmian. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 5: 

„Czy Zamawiający zaakceptuje kąty pochylenia ekranu na poziomie 25°? Zmiana ta jest 

niezauważalna przy użytkowaniu monitora, a pozwala zwiększyć konkurencyjność postępowania i 

znacząco ograniczyć koszty zakupu monitorów.”  

 

Odpowiedź: 

Nie, bez zmian. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 6: 

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów renomowanego producenta ze złączem HDMI 

zamiast DVI-D lub czy dopuści zastosowania odpowiedniej przejściówki w celu uzyskania złącza 

DVI-D.” 

 

Odpowiedź: 

Nie, bez zmian. Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 7: 

„W związku z przygotowaniem oferty przetargowej w w/w postępowaniu chcielibyśmy zapytać czy 

Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów o parametrach: 

Kąt widzenia 170°/160° 
poziomo/pionowo  

Co pozwoliłoby znacznie obniżyć cenę oferowanych monitorów” 

 

Odpowiedź: 

Nie, bez zmian. Zgodnie z SIWZ. 
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      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

          /-/ 

             Michał Jasiński 


