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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 DO TREŚCI  SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. Dostawa laptopów wraz z 

niezbędnym oprogramowaniem realizowana w ramach projektu grantowego „Wsparcie 

dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym  

– Granty PPGR” wpłynęły do Zamawiającego zapytania.   

 

W trybie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2022 poz. 1710), Zamawiający przekazuje treści pytań i odpowiedzi.  

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie laptopa wyposażonego we wbudowany 

czytnik kart w formacie microSD? Obecnie jest to najpopularniejszy standard kart pamięci, 

jaki stosowany jest przez producentów sprzętu komputerowego. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 4 Opis Przedmiotu 

Zamówienia i wymaga czytnika kart SD. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuści laptop posiadający matrycę SVA? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści laptopa posiadającego matrycę SVA.  

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuści laptop nie posiadający partycji recovery? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 4 Opis Przedmiotu 

Zamówienia i nie dopuści laptopa nie posiadającego partycji rocovery.  
 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuści laptopy z systemem operacyjnym Windows 10 lub 11 Pro 

Academic? W oficjalnej odpowiedzi Microsoft potwierdza możliwość zastosowania systemu 

operacyjnego  przeznaczonego dla użytkownika edukacyjnego w przypadku Grantu PPGR, w 

załączniku przesyłamy informację od producenta. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 4 Opis Przedmiotu 

Zamówienia i nie wyraża zgody na dostarczenie przedmiotu zamówienia z systemem 

operacyjnym Windows 10/11 Pro Academic. 

 

 

 



Pytanie 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 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w załączniku nr 4 Opis Przedmiotu 

Zamówienia i nie wyraża zgody na dostarczenie przedmiotu zamówienia z systemem 

operacyjnym Windows 10/11 Pro Education 

 

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek ich 

uwzględnienia w treści oferty. Wyżej wymienione odpowiedzi stają się integralną częścią 

SWZ. 

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ani terminu 

składania ofert.  

 

Zatwierdzam 
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