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Kraków, 17-04-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. 
zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu audiowizualnego oraz 
systemu rezerwacji sal konferencyjnych dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: 
DSO.271.3.4.2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Pytanie dotyczy odpowiedzi nr 12 z pisma z dnia 05.04.2019r
Kompilacja wymagań zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia dotyczących zaoferowania produktów systemu konferencyjnego pkt 6.8 , 6.9, 6.10 
wskazują na konieczność zaoferowania przewodowego systemu konferencyjnego.
Nie ma jakiejkolwiek możliwości, aby zaproponować system bezprzewodowy konferencyjny mając 
do spełnienia poniższe wymagania systemu konferencyjnego, pulpitu z możliwością głosowania, 
pulpit przewodniczącego z możliwością prezentacji wyników.
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W związku z odpowiedzią nr 12 z dnia 11.04.2019r o brzmieniu: 
„Zamawiający informuje, że system ma umożliwiać działanie niezależnie od konfiguracji połączenia 
sal bez dokładania dodatkowej infrastruktury kablowej (podłączanie/rozłączanie kabli przy zmianie 
konfiguracji sal). Jeśli Wykonawca jest w stanie zaoferować system przewodowy, który spełni to 
kryterium będzie on uznany jako prawidłowy według SIWZ.”
Bardzo proszę o potwierdzenie, że jedynym wymogiem oferowanego systemu konferencyjnego 
jest stworzenie systemu, który ma umożliwiać działanie niezależnie od konfiguracji połączenia sal 
bez dokładania dodatkowej infrastruktury kablowej (podłączanie/rozłączanie kabli przy zmianie 
konfiguracji sal).

Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, że dopuści system przewodowy spełniający pozostałe kryteria opisane w 
SIWZ.

Pytanie nr 2
W Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający w punkcie 6.4 Matryca video + elementy zależne (2 szt.) 
Zamawiający wyspecyfikował:

Automatyczne przełączanie po wykryciu aktywnego wejścia z sygnałem video: Wymagane
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Nie istnieje na rynku matryca video, która miała by wbudowaną funkcję automatycznego 
przełączania sygnału. Taką funkcję posiadają niektóre przełączniki video. Przełączniki różnią się 
od matryc tym, że posiadają jedno wyjście video. Matryce posiadają więcej niż jedno wyjście video 
i umożliwiają przełączanie sygnału video z dowolnego wejścia na dowolne wyjście. Funkcjonalność 
automatycznego przełączania sygnału można uzyskać za pomocą jednostki centralnej systemu 
sterowania, którą Zamawiający już posiada, natomiast nie jest to funkcja wbudowana w jakąkolwiek 
matrycę video. W związku z tym prosimy o usunięcie zapisu „Automatyczne przełączanie po 
wykryciu aktywnego wejścia z sygnałem video: Wymagane” z punktu 6.4 Załacznika nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że zapis należy interpretować w taki sposób, że matryca powinna posiadać 
funkcję automatycznego aktywowania wejścia, na którym wykryto sygnał jako możliwego do 
wyboru w ramach matrycy.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych wyjaśnień 
przy przygotowywaniu składanych ofert i stanowią one integralną część SIWZ. Udzielone 
wyjaśnienia nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie skutkują 
koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też 
Zamawiający nie przedłużył terminu ich składania.

Zbigniew Błocki

Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
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