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IRP.ZP.271.4.2022                                                       Przechlewo, dnia 14 kwietnia 2022 roku 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: 

Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:  

Biuletynie Zamówień Publicznych nr  2022/BZP 00116929/01 z dnia 2022-04-11. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

Zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ  

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
                                                                                                                  

Pytanie nr 1 

Czy zamawiający wymaga licencji na (fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany 

nigdy wcześniej na innym urządzeniu) system operacyjny Microsoft Windows 10 Home w 

polskiej wersji językowej lub system równoważny? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo licencyjne wymaga aby Klucz instalacyjny 

systemu operacyjnego być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do 

instalacji tego systemu oraz jego aktywowania? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie nr 3 

System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta? 

Odpowiedź: 
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Tak 

 

Pytanie nr 4 

 

Czy Oprogramowanie ma być 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? 

Odpowiedź: 

Tak 

 

Pytanie nr 5 

Z uwagi na dostępność na rynku oraz w Internecie różnego rodzaju licencji systemu 

operacyjnego zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający przewiduje weryfikację 

autentyczności dostarczonych licencji systemu operacyjnego przy udziale firmy Microsoft? 

Odpowiedź: 

W przypadku wątpliwości dotyczących licencji systemu operacyjnego zamawiający 

przewiduje weryfikację autentyczności dostarczonych licencji systemu operacyjnego 

Pytanie nr 6 

W udzielonych odpowiedziach Zamawiający zaakceptował zastosowanie systemu 

operacyjnego w wersji Edukacyjnej. Informujemy, że podejście Zamawiającego jest błędne. 

System w wersji edukacyjnej może być zastosowany tylko i wyłącznie w sprzęcie, którego 

odbiorcą jest placówka oświatowa i będzie on przeznaczony do użytkowania przez uczniów. 

Zgodnie z wytycznymi firmy Microsoft Zamawiający jest zobowiązany do podania 

dokładnych danych instytucji edukacyjnych do których będą przydzielone licencje. Bez tego 

licencje będą nieaktywne lub użytkowane bezprawnie. To w konsekwencji może narazić 

Zamawiającego jak i użytkownika któremu zostanie przekazany sprzęt na kary. 

 

Nie ma oficjalnego stanowiska firmy Microsoft umożliwiającego zastosowanie sytemu 

operacyjnego w wersji edukacyjnego dla sprzętu zakupionego w ramach projektu grantowego 

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym", dlatego jeżeli komputer 

docelowo będzie przekazany na własność beneficjentom końcowym (osobom fizycznym), nie 

jest dozwolone zastosowanie systemu operacyjnego Windows Education. 

 

Odpowiedź: 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi licencjonowania  i brakiem  oficjalnego 

stanowiska firmy Microsoft  zamawiający przychyla się do sugestii pytającego i nie akceptuje 

systemu operacyjnego firmy Microsoft w wersji edukacyjnej. 

 

 

Wójt Gminy Przechlewo 

/-/ Krzysztof Michałowski 


