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Świebodzin, 2022-06-02 
ZP.271.9.2.2022.MK  

 
 

Wykonawcy  
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych (All in One), laptopów  
i tabletów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  
w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. 

 
 

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) wraz z wyjaśnieniami:  
 
Pytanie nr 1: 
Imieniem  (…….. – nazwa i adres Wykonawcy) proszę o udzielenie wyjaśnień w zakresie OPZ dotyczącego „Laptop 
wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym – 719 szt.”: 
 

Z analizy OPZ dotyczącego komputerów przenośnych jasno można odczytać, iż Zamawiający wskazał parametry 
którym jest w stanie sprostać jedynie komputer przenośny Dell Vostro 3500. Zapis taki narusza zasadę równego 
traktowania i uczciwej konkurencji ze względu na fakt, iż uniemożliwia zaoferowanie produktów innych 
producentów a tym samym utrudnia dostęp do zamówienia innym wykonawcą. Zamawiający przeprowadza 
postępowanie z poszanowaniem środków publicznych a utrudnianie dostępu wykonawcą przez niemożność 
zaoferowania sprzętu innych producentów przeczy temu twierdzeniu.  
 

Mając na uwadze powyższe proszę o umożliwienie zaoferowania sprzętu komputerowego firmy, (...…. – informacja 
do wiadomości Zamawiającego), który posiada następujące parametry jako wartość równoważną: 
 

Laptop – 719 szt. 
 
 

   
Nazwa 

  
Minimalne wymagania dla 

sprzętu 
Zastosowanie Laptop będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej 
Matryca Laptop z ekranem 15,6" o rozdzielczości minimum FHD (1920x1080) IPS w technologii 

LED przeciwodblaskowy, jasność min 250 nitów, kontrast min 600:1 
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Wydajność Laptop w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście Bapco Mobile Mark25 wyniki 
nie gorsze niż: 
Productivity – minimum 730 
punktów DC Performance – 
minimum 700 pkt 
MobileMark 25 indeks – minimum 275 pkt 
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych 
ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej 
rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzeniach. Nie dopuszcza 
się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z 
innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, 
ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną 
konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie 
rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 
Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymagań będzie dołączony do oferty wydruk 
raportu z oprogramowania testującego. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych 
testów Wykonawca może zostać wezwany przy dostawie do wykonania w obecności 
Zamawiającego, na dwóch losowo wskazanych przez Zamawiającego laptopach, 
testów ich wydajności, zgodnie z powyższymi wymaganiami, potwierdzający 
zadeklarowane przez Wykonawcę wyniki wydajnościowe. 

Pamięć RAM Minimum 8GB, z możliwością rozbudowy do minimum 16GB, dwa sloty pamięci (nie 
dopuszcza się pamięci wlutowanych) 

Pamięć 
masowa 

Minimum 256 GB SSD 
Laptop musi posiadać fabryczną możliwość instalacji drugiego dysku 2,5” 

Karta 
graficzna 

Zintegrowana z procesorem 

Multimedia Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy minimum 2x 2W, cyfrowy 
mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę 
matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości minimum HD, trwale zainstalowana w 
obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze. 

Bateria i 
zasilanie 

3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta min 9 
godzin 30 minut w teście MobileMark 2018 z funkcją szybkiego ładowania baterii  
Zasilacz o mocy min. 45W 

 
Obudowa Obudowa laptopa wzmocniona, szkielet i zawiasy laptopa wykonany z 

wzmacnianego metalu. 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4 z lewej strony obudowy, 2 szt USB 3.2 
Gen.1, 1 szt USB Typ-C 3.2 Gen 1, RJ-45 z lewej strony obudowy, 1 x złącze 
słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC, 
Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz 
WLAN 802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) 
Klawiatura (układ US -QWERTY), min 100 klawiszy z wydzieloną strefą klawiszy 
numerycznych. Touchpad 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 
jego przedstawiciela. 
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BIOS BIOS zgodny z UEFI. 
1.       Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS 
2. Modelu procesora, prędkości procesora,  
3. Informacji o ilości pamięci RAM  
4. Informacji o dacie produkcji komputera. 
5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 
6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 
7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. 
2.       Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
3.       Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku 
twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, 
urządzeń zewnętrznych. 
4.       Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego, urządzeń zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo System diagnostyczny z graficzny interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu 
BOOT’owania umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki 
awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i 
wyświetlacza. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna 
również w przypadku braku dostępu do sieci LAN i internetu oraz nie może być 
realizowana przez narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera (np. pamięć USB 
flash). 
FW TPM 2.0 

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny spełniający następujące wymagania, poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1.       Licencja bezterminowa. 
2.       Polska wersja językowa. 
3.       System operacyjny powinien być dostarczony w najnowszej 
oferowanej przez producenta wersji. 
4.       Aktualizacje funkcji dla systemu operacyjnego. 
5.       Obsługa procesorów wielordzeniowych. 
6.       Graficzny okienkowy interfejs użytkownika. 
7.       Obsługa co najmniej 8 GB RAM. 
8.       Dostęp do aktualizacji w ramach zaoferowanej wersji systemu 
operacyjnego przez Internet bez dodatkowych opłat. 
9.       Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych. 
10.    Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu. 
11.    Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 
12.    Możliwość przystosowania stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych: lupa powiększająca zawartość ekranu, 
●          narrator odczytujący zawartość ekranu, 
●          regulacja jasności i kontrastu ekranu, 
●          możliwość odwrócenia kolorów np. biały tekst na czarnym tle, 
●          poprawa widoczności elementów ekranu np. regulowanie grubości kursora 
myszy - małej strzałki na ekranie, wskazującej lokalizację myszy i czasu trwania 
powiadomień systemowych, 
●          funkcja sterowania myszą z klawiatury numerycznej, 
●          funkcja klawiszy trwałych, która sprawia, że skrót klawiszowy jest 
uruchamiany po naciśnięciu jednego klawisza, 
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●          korzystanie z wizualnych rozwiązań alternatywnych wobec dźwięków, 
●          funkcja napisów w treściach wideo, 
●          możliwość skorzystania z wizualnych rozwiązań alternatywnych wobec 
dźwięków; 
16.  Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki. 

 
  17.    System musi posiadać narzędzia służące do administracji, wykonywania 

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z 
ustawień polityk. 
18.    Wsparcie dla min. Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.5 – 
umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 
19.    Wsparcie dla min. JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń. 
20.    Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu 
wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego 
upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego 
w całości poprzez sieć komputerową. 
21.    Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 
22.    Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na 
dysku dla użytkowników. 
23.    Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
24.    Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych, automatyczne wykonywanie 
kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
25.    Możliwość przywracania plików systemowych. 
Możliwość identyfikacji sieci komputerowych, do których jest podłączony komputer, 
zapamiętywania ustawień i przypisywania do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 
udostępniania 
plików itp.). 
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Wymagania 
dodatkowe 

Sprzęt musi zostać trwale oznaczony z tyłu obudowy logotypem: 

  

 

Zamawiający nie dopuszcza, aby oznakowanie zostało wykonane w formie naklejki lub 
tabliczki. 
Minimalne wymiary: 5 cm x 5 cm 
Maksymalne wymiary: 10 cm x 10 
cm 

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (przedłożyć na żądanie Zamawiającego)  
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (przedłożyć na żądanie Zamawiającego) 

  

  Deklaracja zgodności CE (przedłożyć na żądanie Zamawiającego) 
Warunki 

gwarancji 
Minimum 24 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas 
reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Dedykowany portal producenta 
do zgłaszania awarii lub usterek, możliwość samodzielnego zamawiania zamiennych 
komponentów oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadać autoryzacje producenta komputera (przedłożyć na żądanie 
Zamawiającego) 

Ilość 719 szt. 

  
a) Zapis o konieczności zaoferowania notebooka z wyjmowana baterią jest całkowicie nie uzasadniony, tym 

bardziej zapis na „czas trwania gwarancji” – serwisowaniem i ewentualną wymianą baterii zajmuje się 
serwis producenta na podstawie oferowanej gwarancji w miejscu użytkowania sprzętu przez okres  
36 miesięcy od jego zakupu. Dodatkowo istnieje możliwość wymiany baterii po rozkręceniu notebooka, 
gdyż nie jest ona na stałe związana z płytą główną.  
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 b) Zapis o konieczności zastosowania złącza na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą jest całkowicie nie 
uzasadniony – żaden z użytkowników domowych nie będzie przymocowywał komputerów za pomocą linki 
zabezpieczających do biurek – złącze stosuje się w komputerach biznesowych dla biur, instytucji lub 
szkół, gdzie są użytkowane, pozostawiane i narażone na kradzieże.  

 
Dodatkowo, dla komfortu użytkownika, który będzie używał niniejszy sprzęt proponujemy dodać poniższe 
zapisy – są to bardzo istotne parametry a nie eliminują konkurencji z postepowania: 
 

Ergonimia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca 
maksymalnie 16dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej 
komputera oraz oświadczenia producenta).  

Waga I 
wymiary 

Waga max 1.75 kg z baterią 3-cell  
Szerokość: max 358 mm  
Wysokość z przodu: max 20 mm  
Głębokość: max 242 mm  

Certyfikaty Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki (przedłożyć na żądanie Zamawiającego)  

 

Jednocześnie w przypadku braku aprobaty dla powyższych propozycji, proszę o uzasadnienie niewyrażenia zgody 
na wprowadzenie zmian, eliminujących naruszenie wskazanych zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców w dostępie do zamówienia a wynikających z PZP. 

 
Odpowiedź na Pytanie nr 1: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż, wymagania minimalne podyktowane są charakterystyką realizowanego 
projektu grantowego PPGR. 
 

dot. lit. a) - Wyjmowana bateria w dostarczonych notebookach umożliwi wykonanie prostej czynności 
diagnostycznej bez konieczności kontaktu i czasu oczekiwania a reakcję serwisu w okresie gwarancyjnym przez 
uczestników projektu. W związku z faktem, że po okresie gwarancyjnym, przekazane komputery pozostaną 
u uczestników projektu, sprzęt musi mieć możliwość wyjmowania baterii. Dzięki temu uczestnicy projektu będą 
mieli możliwość samodzielnej wymiany zużytej baterii, bez posiadania specjalistycznej wiedzy i narzędzi, oraz 
bez konieczności udziału serwisu zewnętrznego.  
 

dot. lit. b) - Ze sprzętu będą korzystać dzieci z rodzin PPGR bez ograniczeń geolokalizacyjnych, czyli 
dostarczony sprzęt będzie użytkowany w domach, szkołach, bursach szkolnych, internatach, miejscach 
publicznych, instytucjach etc. Sprzęt posiadający takie złącze będzie posiadał zabezpieczenie antykradzieżowe. 
Zamawiający określając wymagania minimalne kierował się funkcjonalnością i użytecznością przyszłych 
potencjalnych użytkowników sprzętu.   
 

Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania minimalne jakie ma spełnić 
zaoferowany sprzęt. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie sprzętu spełniającego 
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wymagania minimalne określone przez Zamawiającego oraz sugerowane przez Wykonawcę wymagania 
poprawiające komfort użytkownika tj.:  
 

Ergonimia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca 
maksymalnie 16dB (wartość do zweryfikowania w dokumentacji technicznej 
komputera oraz oświadczenia producenta).  

Waga I 
wymiary 

Waga max 1.75 kg z baterią 3-cell  
Szerokość: max 358 mm  
Wysokość z przodu: max 20 mm  
Głębokość: max 242 mm  

Certyfikaty Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki (przedłożyć na żądanie Zamawiającego)  

 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego 
nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 2: 
Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego 
nigdy wcześniej na innym urządzeniu.  
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta 
komputera? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 3: 
Oprogramowanie systemowe MUSI być zainstalowane przez producenta i znajdować się na partycji RECOVERY 
dysku twardego, która ma umożliwić przywracanie systemu operacyjnego. 
 
Pytanie nr 4: 
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? 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 4: 
Tak, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami 
legalności. 
 
Pytanie nr 5: 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" 
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Odpowiedź na Pytanie nr 5: 
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwości przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.  
 
Pytanie nr 6: 
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 na Pytanie nr 6: 
Tak, Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach dostawę systemu operacyjnego Windows 10/11 
Pro Education dostarczanego w ramach programu STF („Shape The Future”), jeśli system ten będzie spełniał 
minimalne wymagania postawione w OPZ.  
 
Pytanie nr 7: 
Zwracam się z prośbą o uwzględnienie możliwości podziału zadania na części. Umożliwi to dostęp  
do postępowania większej grupie wykonawców i zwiększy konkurencyjność. Jest wiele firm, które specjalizują się 
w dostawach tabletów, a zakres tego zamówienia umożliwia im udział w postępowaniu - ogranicza konkurencje. 
 

Odpowiedź na Pytanie nr 7: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną cześć SWZ, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty. 

 
 
 

          Burmistrz Świebodzina 

 
          Tomasz Sielicki 


