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W związku z pytaniami otrzymanymi w dniu 09.09.2011 r. dotyczącymi zapytania ofertowego
na zakup ekranów informacyjnych oraz kiosków internetowych, prowadzonego w ramach projektu
„Nowa jakośd zarządzania – Zintegrowany system wspomagania zarządzania w Wyższej Szkole
Biznesu w Dąbrowie Górniczej” o treści:
Pytanie 1
Zamawiający oczekuje następującego wykonania: "Frontowa powierzchnia obudowy z możliwością
umieszczenia logo oraz napisu dostarczonego przez Zamawiającego".
Zamawiający poprzez ten zapis nie definiuje oczekiwanego sposobu wykonania logo oraz napisu.
Prosimy o dokładne sprecyzowanie wymagao (forma, kształt, wielkośd, kolorystyka, itp.) lub podanie
wzoru. Czy może to byd np. naklejka?
Odpowiedz na pytanie nr 1
Poprzez zapis w SIWZ należy rozumied, że przystosowanie frontowej powierzchni obudowy
do trwałego umieszczenia logo oraz napisu. Zamawiający oczekuje wykonania w technice
i z materiałów nowoczesnych, trwałych poprzez np. wycięcie w obudowie wskazanych kształtów
i naklejenie napisów (nie dopuszcza się logo w formie "naklejki" naklejonej bezpośrednio
na obudowę, gdyż jest ona nietrwała). Materiały do wykonania logo i napisu Zamawiający dostarczy
Oferentowi po rozstrzygnięciu wyników przetargu.
Pytanie 2
Zamawiający wymaga następujących wysokości kiosków: dla 3 sztuk 130cm, nie precyzując czy jest to
minimum czy maksimum?
Czy zatem Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na kioski o wysokości maksymalnej 145cm?
Odpowiedz na pytanie nr 2
Tak, Zamawiający dopuszcza wysokośd do 145cm.
Pytanie 3
Kioski internetowe w zadaniu 1 i zadaniu 2 są opisane identycznie z różnicą dot. wysokości
(w zadaniu 2 maks. wys. 110cm).

Prosimy o przeanalizowanie tego zapisu i jego zmianę gdyż w naszym przekonaniu i wieloletnim
doświadczeniu nie zdarzyło się aby kiosk o wys. do 110 cm był ergonomiczny i łatwy w użyciu dla
użytkowników stojących oraz siedzących na wózkach. W związku z tym, że kiosk z zadania nr 2 może
byd używany przez osoby sprawne jak i również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, czy
należy zamontowad nie mechaniczny moduł umożliwiający regulację wysokości położenia ekranu –
tak by osoby niepełnosprawne mogły regulowad wysokośd bez użycia siły ?
Odpowiedz na pytanie nr 3
Ideą tego rozwiązania (zadanie nr 2) miał byd kiosk który będzie służył w zasadzie osobom
niepełnosprawnym (na wózkach), jednakże po głębszej analizie Zamawiający wprowadza następujący
zapis dot. obudowy kiosków (dla zadania 2).
Kiosk z zadania 2 może mied wysokośd kiosku z zadania 1 z możliwością obniżenia ekranu do 110 cm.
Tym samym należy w kiosku w zadaniu 2 zainstalowad moduł zmiany wysokości ekranu, tak aby
osoby niepełnosprawne miały możliwośd dostosowania wysokości położenia monitora do 110 cm
(bez użycia siły/ nie może to byd rozwiązanie mechaniczne).

