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Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo – naczyniowymi oraz poprawa 

bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup sprzętu medycznego i prace budowlane związane z przebudową oddziału rehabilitacji 
ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz budową dodatkowego wejścia do Szpitala wraz ze schodami i windą dla 

osób niepełnosprawnych., RPOP.10.01.01-16-0010/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Korfantów, dnia 23.04.2021 r. 

Odpowiedzi na pytania do ZK/14/2021 

Pytanie 1: W związku z tym, że na rynku pojawiają się ciągle nowe modele tabletów czy Zamawiający 

dopuści jako tablet równoważny urządzenie o poniższych parametrach: 

Procesor Qualcomm Snapdragon 439   

Pamięć RAM 3 GB DDR3 

Pamięć wbudowana 32 GB 

Typ ekranu Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS 

Przekątna ekranu 10,1" 1920 x 1200 

Łączność 

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

Moduł Bluetooth 

Nawigacja satelitarna GPS, A-GPS, GLONASS 

Czujniki Akcelerometr, Czujnik światła, Żyroskop 

Złącza 

USB Type-C - 1 szt. 

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Czytnik kart pamięci - 1 szt. 

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe  - 1 szt. 

Bateria 

Litowo-polimerowa 7000 mAh 

System operacyjny 

Android 9.0 Pie 

Aparat 

5.0 Mpix - przód 

8.0 Mpix - tył 

Dopuszczenie powyższej specyfikacji pozwoli zaoferować Państwu tablety firmy Lenovo z nowszym 

powszechnie skandowanym już złączem USB-C spotykanym w tabletach. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu opisanego powyżej. 

 
1. Pytanie dotyczące tabletów: 
     Zwracam się z prośbą o umożliwienie dostarczenia tabletów z matrycą inną niż IPS (np. TFT, TDDI), 
które są stosowane w przez wiodących producentów tabletów (np. Samsung, Lenovo). W chwili 
obecnej nie jest dostępne na rynku urządzenie spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego 
jednocześnie. 
     W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego obecnie 
na rynku i spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu opisanego powyżej. 


