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Skrwilno, dnia 21 marca 2022 roku  

 

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  SWZ 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Numer sprawy: RI.271.5.2022.AS 

Nazwa zadania: „Zakup i dostawa laptopów do nauki zdalnej.” 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR” 

  

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji 

warunków zamówienia, przesłanie przez platformę zakupową w dniu 19.03.2022 r. i  21.03.2022 r. 

wyjaśniamy: 

I. Pytania Wykonawcy 

Pytanie 1. 

Prosimy o informacje na jakiej podstawie Zamawiający zaakceptował w zamawianych komputerach 

system operacyjny Windows 10 Pro Education? System ten dedykowany jest wyłącznie placówkom 

oświatowym, natomiast przedmiotowe postępowanie dotyczy zakupu sprzętu, który będzie służył do 

celów edukacyjnych, ale jego użytkownikiem będzie osoba fizyczna a nie placówka oświatowa. 

System Windows w wersji Education jest licencją dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, 

szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne, a zamawiane komputery, po 

zakupieniu przez Zamawiającego, który nie jest żadną z wyżej wymienionych placówek, zostaną 

przekazane na własność osobom fizycznym. Z naszego doświadczenia wynika, że do tej pory żaden 

Zamawiający w ramach tego projektu nie wraził zgody na zaoferowanie systemu w wersji Education. 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Z uwagi na przekazanie laptopów dzieciom w formie darowizny opcja W10 Pro Education jest 

nieaktualna. Laptopy będą służyły celom edukacyjnym (nauka zdalna), ale nie będą dla szkół, tylko 

dla prywatnego odbiorcy. 

 

II. Pytania Wykonawcy 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie laptopa z procesorem AMD Ryzem 3 

osiągającym wydajność 3986 punktów? 
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Odpowiedź na pytanie 1. 

Zamawiający dopuszcza procesor AMD Ryzen 3 o podanej wydajności 3986 pkt. 

 

III. Pytania Wykonawcy 

Pytanie 1. 

W odpowiedziach na pytania z dnia 18.03.2022 nie prawnie dopuścili Państwo system Windows 10 

ProEducation dostarczany w ramach programu STF. Zgodnie ze stanowiskiem firmy Microsoft 

(pismo w załączniku) wersja edukacyjna jest przeznaczona dla szkół podstawowych oraz średnich . 

Program "Granty PPGR" ma na celu wesprzeć rodziny , a co za tym idzie użytkownikiem końcowym 

nie jest placówka edukacyjna tylko osoby fizyczne korzystające ze sprzętu na użytek prywatny. 

Wobec powyższego dopuszczanie w tym postępowaniu systemów w wersji edukacyjnej jest 

niezgodne z zasadami Microsoft i nielegalne. 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Zamawiający potwierdza, że system W10 Education nie będzie dopuszczony z przyczyn 

licencyjnych z uwagi na przekazanie laptopów dzieciom jako darowizna, a nie placówkom 

edukacyjnym.  

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie 

przedłużeniu terminu składania ofert.  

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Kierownik Zamawiającego 
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