
 

                                        

                                                  Swarzędz, dnia 17 sierpnia 2022 r. 

WRPZP.271-25/2022 

 

Wyjaśnienia  

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Gr and PPGR – 

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w r ozwoju cyfrowym”. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Wyjaśnienia nr 1 

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? 

Wyjaśnienie nr 2 

Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta. 

 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft 

Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta 

sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta 

oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji? 



Wyjaśnienie nr 3  

Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, 

oryginalnymi atrybutami legalności. 

 

Pytanie nr 4 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" 

Wyjaśnienie nr 4 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u ich Producenta. 

 

Pytanie nr 5 

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika 

działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający 

zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 11 Pro Education 

dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo? 

Firma Microsoft udostępniła dokument uprawniający tzw. „LOE” dla Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji (15568B), w którym informuje, że przyznany został wyjątek na 

wykorzystanie przez Gminy w ramach programu społecznego urządzeń, które umożliwią 

uczniom zdalne uczenie oraz użytek osobisty. Ponadto firma Microsoft udostępnia adres 

email na który można kierować zapytanie w sprawie możliwości wykorzystania licencji 

edukacyjnych w projekcie "Granty PPGR": edukacja@microsoft.com. 

Wyjaśnienie nr 5 

Tak, Zamawiający akceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 11 

Pro Education. 

 

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści za spełniający wymogi SIWZ Laptop renomowanego producenta 

bez złącza Kensington Lock? Należy zauważyć, że takie złącze jest produkowane  

w laptopach wyższej klasy (biznesowe) i służy do zabezpieczenia cennego sprzętu przed 

kradzieżą. 

Wyjaśnienie nr 6 

Zamawiający dopuszcza laptopa bez złącza linki zabezpieczającej typu Kensington Lock. 

 

 



Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuści za spełniający wymogi SIWZ Laptop renomowanego producenta 

Lenovo posiadającego wbudowane złącza: 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.2 Gen. 1 + 1 x USB-C 

3.2 Gen 1? Zaoferowane komputery przenośne przeznaczone mają być dla dzieci do nauki, 

w związku z czym takie rozwiązanie jest zupełnie wystarczające. 

Wyjaśnienie nr 7 

Zamawiający dopuszcza laptop Lenovo ze wskazanym w pytaniu układem portów USB, ale 

tylko pod warunkiem, ze laptop będzie spełniał wszystkie pozostałe wymagania opisane  

w części „wymagania dodatkowe”( m. in. HDMI, RJ-45, czytnik kart SD i pozostałe złącza  

i wymagania ) 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści za spełniający wymogi SIWZ Laptop renomowanego producenta 

Lenovo bez funkcji: czytnik kart SD? 

Wyjaśnienie nr 8 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany SWZ w zakresie posiadania przez laptopy czytnika kart 

SD. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuści za spełniający wymogi SIWZ laptop z zewnętrznym czytnikiem 

kart SD? Należy zauważyć, że zaoferowane laptopy dostarczane w ramach projektu „Granty 

PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zostaną 

dostarczone dla dzieci z rodzin pracowników dawnych PGRów. W pewnej części odbiorcami 

będą dzieci, które potrzebują sprzętu trwałego z czynnikami ograniczającymi możliwość jego 

uszkodzenia. Wobec tego pozostawienie wbudowanego czytnika karta SD może okazać się 

zagrożeniem dla sprawności laptopa. Wielu producentów oferuje czytnik wbudowany, który 

nie pozwala na całkowite umieszczenie karty wewnątrz slotu, co stanowi duży problem  

w przypadku, gdy karta pozostanie w środku, co zwiększy ryzyko złamania karty,  

a w najgorszym przypadku wyłamania części obudowy i uszkodzenie slotu na płycie głównej. 

Zgodnie z odpowiedziami umieszczonymi na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-

ppgr I ich aktualizacją z czerwca 2022 roku , odbiorcą sprzętu jest Zamawiający i to na nim 

spoczywają wszelkie kwestie związane z gwarancją. Zamawiający w celu zminimalizowania 

ilości nieuzasadnionych zgłoszeń gwarancyjnych powinien wybrać sprzęt, który nie będzie 

stwarzał sytuacji sprzyjających uszkodzeniu, co za tym idzie wykreśli zapis o wbudowanym 

czytniku kart SD i/lub dopuści czytnik zewnętrzny, który będzie bardziej funkcjonalny ze 



względu na większą funkcjonalność. Dodatkowo wyżej wymienione funkcje są stosowane  

w laptopach typowo biznesowych. 

Dopuszczenie powyższych rozwiązań znacząco wpłynie na koszt wyprodukowania laptopa, 

zarazem pozwoli na zaoferowanie sprzętu szerszej grupy wiodących producentów sprzętu 

komputerowego oraz umożliwi zrealizowanie dostawy w założonym przez Zamawiającego 

budżecie, tj. wartości laptopa nie przekraczającej 2500 zł brutto. 

 

Wyjaśnienie nr 9 

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany . Uzasadnienie: zewnętrzny czytnik dzieci mogą 

łatwo zgubić, a częste podłączanie i odłączanie czytnika może powodować uszkodzenie 

portów USB. 

 

 

 Z poważaniem 

        Grzegorz Taterka 

         

                                       

                                                                                          


