Warszawa, dnia 17 lipca 2017 r.

Tel.: (0 -22) 55-22-510
Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr DZP-361-96/2017 pn. „Sprzedaż i dostarczenie stanowiska do badań
okulograficznych dla Centrum Analiz Medialnych”
W dniu 14 lipca 2017 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo od Wykonawcy z pytaniami, na które
zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz 4 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela
odpowiedzi.
PYTANIA:
W szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku o nazwie „DZP.96.2017_OPZ”
w opisie „stanowiska do badań parametrów okulograficznych”
w punkcie dotyczącym
oprogramowania do rejestracji i analizy, zamawiający nie uwzględnił licencji dedykowanej do
rejestracji danych.
„Oprogramowanie do rejestracji i analizy danych okulometrycznych
1 szt. Agregacja danych na obrazach referencyjnych; automatyczne generowanie obszarów
zainteresowań na paragrafach, zdaniach, słowach, znakach, możliwość wygenerowania szczegółowych
statystyk czytania; Analiza Proportion-of-looks umożliwiająca agregację i porównywanie danych z
różnych bodźców, badanych i AOI;
Dodatkowo:
1 szt. licencji umożliwiająca analizę danych,
5 szt. Niezależnych licencji do przetwarzania danych przed analizą statystyczną - umożliwiających
zaznaczanie danych na obrazie referencyjnym oraz korzystanie z edytora AOI - umożliwia podział pracy
między kilka osób przy obróbce danych "Semantic Gaze Mapping" "
Czy zamawiający dopuści zestaw licencji do oprogramowania do rejestracji i analizy danych, w którego
zestaw wchodziłyby następujące elementy:
1 szt. Agregacja danych na obrazach referencyjnych; automatyczne generowanie obszarów
zainteresowań na paragrafach, zdaniach, słowach, znakach, możliwość wygenerowania szczegółowych
statystyk czytania; Analiza Proportion-of-looks umożliwiająca agregację i porównywanie danych z
różnych bodźców, badanych i AOI;
Dodatkowo:
1 szt. licencji umożliwiająca rejestrację danych,
5 szt. Niezależnych licencji do przetwarzania danych przed analizą statystyczną - umożliwiających
zaznaczanie
danych na obrazie referencyjnym oraz korzystanie z edytora AOI - umożliwia podział pracy między kilka
osób przy obróbce danych "Semantic Gaze Mapping"
Zamiana 1 szt. Licencji umożliwiającej analizę danych na 1 szt. umożliwiającą rejestrację danych –
zoptymalizuje koszty stanowiska, zapewniając pełną funkcjonalność tj. zbieranie i przetwarzanie
wyników.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany.
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu
oferty.
Z poważaniem
Zastępca Kanclerza UW
Ds. Technicznych
Mgr inż. Włodzimierz Czyżkowski

