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Warszawa, 5.09.2022 r.

do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja systemu konferencyjnego na
sali im. Kaczyńskiego

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ:

Pytanie nr 4
1. Wnosimy o zmianę parametrów technicznych sprzętu w SWZ poprzez wykreślenie następujących punktów:
7.4.10 Komunikacja 3 złącza RJ45 do komunikacji; 3 złącza jack 3,5 mm stereo
7.4.12. Odświeżanie: 60Hz
Załącznik nr 1 do SWZ
7.4.13. Obszar aktywny: minimum 150 x 50 mm
7.4.14. Rozdzielczość: 800 x 300 pikseli
7.4.15. Wyjście głośnikowe:
Maksymalna moc wyjściowa: 1,3 W
Pasmo przenoszenia: 150-20 000 Hz Zakres dynamiczny: >90dB
THD przy poziomie nominalnym: <0,1% Impedancja obciążenia: 8 Ohm
7.4.16. Wyjście słuchawkowe: Maksymalna moc: >10mW
Pasmo przenoszenia: 22-22,000 Hz Zakres dynamiczny: >90dB
THD przy poziomie nominalnym: <0,1% Impedancja obciążenia: 16-32 Ohm
7.4.17. Wejście mikrofonowe: Zakres dynamiczny: >90 dB
Pasmo przenoszenia: 25-20 000 Hz THD przy poziomie nominalnym: < 0,1%
7.4.18. Informacje na wyświetlaczu:
Wybrana relacja pomiędzy językami
Wychodzący kanał
Wyciszenia kanałów przychodzących i wychodzących Wizualna informacja poziomu
interpretacji
Wizualne wskazane poziomu dźwięku Aktualny temat porządku obrad
7.4.19. Zasilanie: Napięcie: 48VDC
Pobór energii: 12,5W Ciągły prąd wyjściowy: 2 A
7.5.7. Punkt dostępowy musi posiadać minimum 8 kanałów tłumaczeń.
7.5.8. Punkt dostępowy musi obsługiwać minimum 8 mikrofonów działających
jednocześnie.
7.5.13. Punkt dostępowy musi zapewniać co najmniej 40 m zasięgu.
7.5.15. Punkt dostępowy musi umożliwiać szyfrowanie bezprzewodowej transmisji

minimum w standardzie AES128 lub 802.1x/WPA2/Radius.
7.6.7. Tacka ładująca musi być montowana w stojaku i mieć wysokość 1U. Będzie mieć możliwość
jednoczesnego ładowania 10 akumulatorów.

UZASADNIENIE
Zestawienie minimalnych wartości wymaganych przez Zamawiającego, wskazuje tylko
na konkretne i jedyne produkty, który są w stanie spełnić wymagania przetargowe.
Mowa o następujących produktach Televic Lingua Interpreter Desk (pulpit
tłumaczy), Televic Confidea WAP G4 (punkt dostępu), TELEVIC CONFIDEA CHT
G4 (ładowarka) . Prowadzi to do sytuacji, w której opis plasuje jednego producenta
na uprzywilejowanej pozycji, eliminuje dużą grupę producentów i tym samym narusza
art. 99 ust. 4 pzp. Wnosimy tym samym do zmiany zapisów w dokumentacji tak by
dopuszczono innch producentów, którzy spełnią wymagania jakie są stawiane a jakościowo są na tym
samym poziomie co wskazana wyżej marka.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 5
2. Wnosimy o doprecyzowanie parametrów sprzętowych dotyczących
pulpitów tłumaczy
UZASADNIENIE
Zamawiający decydując się na przedstawienie parametrów minimalnych dotyczących pulpitów tłumaczy
nie sprecyzował do jakiego systemu centralnego mają być podłączone. Tym samym Zamawiający nie
przedstawił czy posiada swój system centralny do paneli tłumaczy czy potrzebuje samych pulpitów.
Na podstawie SWZ Zamawiający zainteresowany jest samymi pulpitami tłumaczy, które bez jednostki
centralnej nie będą działać. Tym samym wnosimy o przedstawienie parametrów technicznych jednostki
centralnej do paneli tłumaczeń lub potwierdzenie, że Zamawiający takiej jednostki nie potrzebuje.
Odpowiedź
Pulpity tłumaczy muszą poprawnie pracować z zaoferowanym systemem konferencyjnym.
Jeżeli zaoferowany systemem wymaga do poprawnej pracy pulpitów tłumaczy jednostki centralnej to należy ją
dostarczyć.
Pytanie nr 6
Zamawiający w p. 7.2.6 OPZ specyfikuje: „Urządzenie musi być wyposażone w: … Złącze mini USB lub
USB-C” w pulpicie przewodowym. O ile w przypadku pulpitu bezprzewodowego jest to wymaganie
istotne (port USB służy do zasilenia pulpitu w przypadku wyczerpania baterii), o tyle w przypadku
pulpitu przewodowego nie ma on żadnego uzasadnienia, ponieważ zasilanie jest przesyłane jednym
przewodem wraz z pozostałymi sygnałami. Czy wobec faktu braku wykorzystania portu USB w panelu
przewodowym Zamawiający może zrezygnować z tego wymagania?
Odpowiedź
Zmiana SWZ nr 2
W odpowiedzi, Zamawiający zmienia załącznik nr 1 do SWZ (OPZ) oraz załącznik nr 7 do SWZ (wzór oferty).
W OPZ, w pkt 7.2.6 wykreśla się tiret „złącze mini USB lub USB C”.
W druku oferty wykreśla się wiersz nr 7.2.6, wymaganie: „Urządzenie musi być wyposażone w: Złącze mini USB
lub USB-C”.
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Pytanie nr 7
Zamawiający w tabeli Załącznika nr 7 (oferta) , w pozycjach 7.2.1, 7.2.3 (czyli punktach opisujących
panel przewodowy) omyłkowo używa określenia „Pulpit bezprzewodowy”. Prosimy o skorygowanie tej
oczywistej pomyłki.
Odpowiedź
Zmiana SWZ nr 3
W odpowiedzi, Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SWZ (wzór oferty).
W pkt 7.2.1 i 7.2.3 słowo „bezprzewodowy” zastępuje się słowem „przewodowy”.

Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści zmienione załączniki nr 1 i 7 do SWZ.
Ofertę należy złożyć na poprawionym załączniku nr 7 do SWZ.

p.o. Wicedyrektora
Biura Organizacyjnego
/-/ Olga Józefczyk
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