
 
 

Jasło dnia 08.07.2021 r.  

 

 

 

O D P O W I E D ZI 

na pytania  

 

Szanowni Państwo, 

 
uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów 

zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i innych 

urządzeń w celu stworzenia stanowiska wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla osób 

niewidomych, słabowidzących i z dysfunkcją kończyn górnych.    

 

Treść ww. pytań jest następująca:  

 

Pytanie 1:  

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

zadanie pkt 3, Zamawiający opisał program udźwiękowiający. 

Opis wskazuje na konkretne produkt JAWS PRO, producenta Freedom Scientific Blind, 

którego jedynym dystrybutorem w Polsce jest firma Altix Sp. z o.o co jest niezgodne z zasadą 

konkurencyjności i art. 29 ust. 1-3 ustawy PZP oraz art. 15, ust 5 , pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i art. 44 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający zgodzi się na 

zaoferowanie pełnowartościowego produktu o następujących cechach: 

− pełne udźwiękowienie systemu operacyjnego Windows, aplikacji Office, stron 

internetowych i poczty internetowej, 

− w zestawie syntezator mowy Vocalizer Expressive z głosami polskimi i angielskim oraz 

wielojęzyczny syntezator mowy Orpheus; współpracuje z programowymi syntezatorami 

mowy (dla języka polskiego: Ivona, Syntalk, RealSpeak), 

− aplikacja DocReader pozwala na utworzenie własnego środowiska do czytania tekstu z 

dokumentów, stron internetowych i innych źródeł, 

− nawigacja po tabelach wierszami lub kolumnami oraz obsługa wielokrotnych lub 

zagnieżdżonych tabel, 

− czyta ikony i etykiety elementów graficznych w Internecie oraz ogłasza informacje na temat 

kroju i stylu czcionki,  

− czyta podczas pisania znaki, słowa lub jedno i drugie, 

− czyta lub literuje dowolny tekst z ekranu: dokumenty, menu, strony web, wiadomości email 

zawiera obsługę DOM (Data Object Model) dla Internet Explorer 6, MS Word i MS Excel 

2000, XP, 2003 i późniejsze; dzięki temu lepiej rozpoznaje i czyta obiekty w tych 

programach, 

− szybka i funkcjonalna obsługa brajla, 

− informacje o tekście i grafice w zasięgu palców, 

− do wyboru komputerowy lub literacki zapis brajla, 

− obsługuje szeroki wachlarz monitorów brajlowskich i notatników, 

− programowalne skróty klawiszowe w brajlu przyspieszają i ułatwiają pracę, 



− pełna kontrola oznajmiania w brajlu – możliwość wyboru, które informacje i w jaki sposób 

będą wyświetlane, 

− obsługuje wszystkie czcionki, również znaki narodowe i symbole, 

− w pełni spolszczony, 

− współpraca z systemami: MS Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, 

− możliwość wyszukiwania, czytania i pobierania książek i czasopism z bibliotek 

internetowych tj. BookShare, NFB Newsline, Gutenberg i wiele innych, 

− nowa funkcja Skanuj i Czytaj, która za pomocą wbudowanego programu OCR umożliwia 

rozpoznawanie zeskanowanego tekstu drukowanego lub dokumentów w formacie PDF 

(wymagany skaner zewnętrzny zainstalowany w systemie). 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia opis programu udźwiękowiającego w następujący sposób: 

 
Program udźwiękowiający:  

 

Pełne udźwiękowienie systemu operacyjnego Windows, aplikacji Office, stron internetowych 

i poczty internetowej, wymagana dostawa wraz z polskim syntezatorem mowy, możliwość 

utworzenie własnego środowiska do czytania tekstu z dokumentów, stron internetowych  

i innych źródeł, szybka i funkcjonalna obsługa brajla, obsługuje szeroki wachlarz monitorów 

brajlowskich i notatników, pełna kontrola oznajmiania w brajlu – możliwość wyboru, które 

informacje i w jaki sposób będą wyświetlane ,nawigacja po tabelach wierszami lub kolumnami 

oraz obsługa wielokrotnych lub zagnieżdżonych tabel , czyta ikony i etykiety elementów 

graficznych w internecie oraz ogłasza informacje na temat kroju i stylu czcionki, czyta podczas 

pisania znaki, słowa lub jedno i drugie, czyta lub literuje dowolny tekst z ekranu: dokumenty, 

menu, strony web, wiadomości email , możliwość wyszukiwania, czytania i pobierania książek 

i czasopism z bibliotek internetowych – w tym z Działu Zbiorów dla Niewidomych, BookShare, 

NFB Newsline, Gutenberg współpraca z systemami: MS Windows 7, Windows 8, Windows 

8.1, Windows 10  

Licencja dożywotnia – przeznaczona dla środowiska akademickiego (Uczelnia Wyższa) 

 

Pytanie 2.  

W pkt. 11. Opisana została klawiatura z dużymi klawiszami BigKeys LX. 

 

Według naszej najlepszej wiedzy klawiatura BigKeys LX nie jest już produkowana. 

Czy zgodnie z powyższym zamawiający zgodzi się na zaoferowanie innego modelu klawiatury 

z dużymi klawiszami o następującej specyfikacji: 

− funkcja blokady – po włączeniu tego trybu znak będzie wpisywany tylko raz, nawet jeśli 

klawisz jest przytrzymywany dłużej 

− układ klawiszy QWERTY 

− atrakcyjna kolorystyka, białe litery na kolorowych klawiszach 

− powiększone klawisze – 2 cm/2 cm; 

− dodatkowe powiększone napisy na klawiaturze, ułatwiają korzystanie osobom 

niepełnosprawnym, a także niedowidzącym 

− ergonomiczne rozmieszczenie klawiszy powodujące właściwą pozycję rąk osoby piszącej 

− duża odporność na uszkodzenia mechaniczne 

− połączenie z komputerem standardowym złączem USB 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zamieszczony opis, jednakże Zamawiający dopuszcza dowolną  

wersję kolorystyczną, przy zachowaniu określonych parametrów klawiatury. 

 



 

Pytanie 3.  

W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 

pkt 14, Zamawiający opisał urządzenie do obsługi komputera wzrokiem. 

Urządzenia do obsługi komputera za pomocą wzroku, są urządzeniami specjalistycznymi, które 

wymagają odpowiedniej wiedzy na temat konfiguracji zgodnie z wymaganiami i 

możliwościami użytkownika, jak i prawidłowej obsługi. 

Czy zgodnie z powyższym Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia online z obsługi 

urządzenia dla pracowników placówki przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje nadane przez producenta do przeprowadzenia tego typu szkoleń? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający rozszerza zamieszczony opis o kolejny zapis: 

Wraz z dostawą urządzenia Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia z obsługi urządzenia 

dla 2 pracowników placówki przez podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje. Jako kwalifikacje lub uprawnienia jest rozumiane posiadanie przez Szkolącego 

akredytacji producenta lub oficjalnego dystrybutora urządzenia.  

 

 

UWAGA!  

 

W celu ułatwienia wykonawcom przygotowania oferty zamawiający załącza do 

odpowiedzi na pytania uaktualniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po 

zmianie z dnia 08.07.2021 r.  

 

Aby zapewnić Wykonawcom czas na prawidłowe przygotowanie ofert, Zamawiający  

przedłuża termin ich składania: 

Oferty należy składać w sposób określony w zapytaniu ofertowym do dnia 14.07.2021 r.  

(do końca dnia) 

 

 

 

Zamawiający  


