
 

 

Baranów, dnia 22 lipca 2021 r. 

 

SG.271.5.2021 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.271.5.2021 w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Adaptacja zabytkowego budynku 

starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne". 
 

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający informuje  

o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz udziela 

wyjaśnień: 

 

1. Treść zapytania: 

Pytanie dotyczy poz. 1.1. specyfikacji parametrów technicznych systemu AV: 

Jaki ostatecznie ma być obszar wyświetlanego obrazu: 

FullHD (16:9) – parametr podany w specyfikacji projektora 

WUXGA (16:10) – parametr podany w specyfikacji projektora oraz w specyfikacji ekranu 

umieszczonego w przedmiarze 

4:3 – parametr podany w specyfikacji ekranu. 

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie projektora wyświetlającego obraz w formacie 

16:9 oraz zastosowanie ekranu elektrycznego w takim samym formacie? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie projektora wyświetlającego obraz w formacie 16:9 oraz 

zastosowanie ekranu elektrycznego w takim samym formacie 

 

2. Treść zapytania: 

Pytanie dotyczy poz. 1.2. specyfikacji parametrów technicznych systemu AV: 

 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krótszego uchwytu niż 43 cm? 

 Podany w specyfikacji uchwyt może uniemożliwić poprawne ustawienie projektora.  

Wyjaśnienie: 

Specyfikacja zakłada długość uchwytu regulowaną w zakresie 430 – 650 mm. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie uchwytu krótszego z zachowaniem możliwości regulacji do 650 mm. 

 

3. Treść zapytania: 

Pytanie dotyczy poz. 1.11. specyfikacji parametrów technicznych systemu AV: 

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie przyłącza ściennego bez przedniego panelu 

odchylanego pneumatycznie? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. 
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4. Treść zapytania: 

Pytanie dotyczy poz. 1.1. specyfikacji parametrów technicznych systemu AV: 

Czy Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z gniazda VGA w przyłączu przy projektorze, 

zaznaczając, że gniazdo VGA umieszczone w przyłączu ściennym będzie w pełni 

funkcjonalne? 

 Na rzutach wrysowano przyłącze D-Sub przy projektorze, co sugeruje, że do projektora 

powinien być podłączony sygnał analogowy w standardzie VGA.  

Matryca wideo wbudowana w jednostkę systemu sterowania umożliwia przesyłanie sygnału 

do projektora przez wyjścia HDMI lub HDBT. Nie ma wyjścia VGA. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie. 

 

5. Treść zapytania: 

Należy zaznaczyć, że wzmacniacz miksujący spełniający parametry podane w specyfikacji 

nie umożliwia sterowania nagłośnieniem z poziomu panelu dotykowego. Sterownie odbywa 

się tylko poprzez przyciski umieszczone na przednim panelu urządzenia. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie wymaga możliwości sterowania nagłośnieniem z panelu dotykowego. 

 

6. Treść zapytania: 

Wyspecyfikowane przyłącze AV wskazuje na model do montażu stołowego – brak 

możliwości zamontowania takiego przyłącza w ścianie. 

Wyjaśnienie: 

Według wiedzy Zamawiającego istnieją przyłącza o parametrach podanych w specyfikacji  

z możliwością zamontowania w ścianie. 

Ponadto, zgodnie z SWZ Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot 

zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych  

i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym 

 

 

Wójt Gminy Baranów 

/-/ 

Mirosław Roman Grzelak 

 


