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Urząd Gminy Suchy Dąb 

 

Post. ZP.271.11.2022       Suchy Dąb, 23.06.2022 r. 

 

      Do wszystkich zainteresowanych 

 

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ  

Nr. referencyjny ZP.271.11.2022 

 Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień  treści SWZ, do postępowania 

p.n. „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – 

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” prowadzonym 

w trybie zgodny z art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) 

 

Pytanie nr 1  

1. Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający kontrast statyczny wynoszący 1:600 ?  

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty, w której monitor będzie posiadał kontrast 

statyczny wynoszący 1:600. 

 

Pytanie nr 2 

2. Czy Zamawiający dopuści komputer posiadający porty 1x DP i 1x HDMI a brak portu VGA 

zrekompensowany byłby przejściówką, która umożliwi podłączenie monitora z portem VGA? 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na komputery posiadające porty :  1x DP i 

1x HDMI,  a brak portu VGA zrekompensowany przejściówką, która umożliwi podłączenie 

monitora z portem VGA. 
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Pytanie nr 3  

3. Zamawiający dla laptopów i komputerów wymaga "Oferowane modele komputerów muszą 

posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający 

poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem 

operacyjnym UWAGA: do oferty załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania." 

jednakże firma Microsoft nie udostępniła jeszcze pełnej listy kompatybilności dla systemu 

Windows 11. Czy zamawiający dopuści wydruk ze strony producenta tylko, że dla systemu 

Windows 10 jako potwierdzenie kompatybilności laptopów i komputerów z systemem 

operacyjnym? 

Odpowiedz; 

Zamawiający potwierdza i  dopuszcza wydruk ze strony producenta dla systemu operacyjnego 

Windows 10 jako potwierdzenie kompatybilności dla systemu Windows 11. 

 

Pytanie nr 4  

4. Zamawiający dla laptopów i komputerów wymaga "Oferowane modele komputerów muszą 

posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający 

poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem 

operacyjnym UWAGA: do oferty załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania." 

jednakże firma Microsoft nie udostępniła jeszcze pełnej listy kompatybilności dla systemu 

Windows 11. Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta sprzętu jako potwierdzenie 

kompatybilności laptopów i komputerów z systemem operacyjnym? 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta oferowanego sprzętu jako potwierdzenie 

kompatybilności laptopów i komputerów z systemem operacyjnym Windows 11. 

 

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. 

 

mailto:edukacja@microsoft.com
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Odpowiedz; 

Zamawiający akceptuje możliwość dostawy komputerów wraz z systemem operacyjny 

Windows 11 Pro Education dostarczany w ramach programu STF. 

 

Pytanie nr 6 

Dot. część nr 2: Dostawa laptopów - czy laptopy mogą mieć Windows 11 pro EDU ? 

Odpowiedz: 

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zaoferowane laptopy posiadały zainstalowany 

system operacyjny Windows 11 pro EDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Marcin Raczkiewicz 
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