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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr sprawy: RI.271.10.2022 

Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR – Wsparcie 

dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.”. 

 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

Prosimy by zamawiający dopuścił notebooka bez wbudowanego czytnika kart SD. Prośbę 

argumentujemy faktem, iż urządzenie opisane w OPZ dysponuje portami USB, dzięki którym można 

podłączyć urządzenia typu pendrive z opcją szyfrowania oraz zarządzania danymi przez 

administratora (Wydział Informatyki w Urzędzie), co zapewnia większe bezpieczeństwo danych niż w 

przypadku przechowywania ich na karcie SD.  

Jeśli zaś zamawiający wprowadzi w opisie technicznym czytnik kart by ten dał możliwość zgrywania 

danych z aparatu fotograficznego lub urządzenia typu smartphone lub tablet informujemy, że tego 

typu urządzenia w zestawach posiadają kable USB dzięki którym po podłączeniu ich do notebooka 

można zgrywać dane z karty SD i równocześnie ładować baterię.  

Ponadto wyciągnięcie karty SD z aparatu fotograficznego lub innego urządzenia przez osoby, które 

wcześniej nie użytkowały tego typu elementów (akcesoriów) może doprowadzić do:  

a) Uszkodzenia karty SD  

b) Zgubienia karty SD  

c) Uszkodzenie czytnika kart 

Tym samym wykorzystanie portów USB będących niedemontowanym elementem laptopa staje się 

rozwiązaniem bardziej bezpiecznym niż użytkowanie kart SD.  

Co więcej koszt zakupu kabla USB to kwota kilku złotych i jest dużo niższy niż odkupienie przez 

użytkownika karty SD kwota od 36 zł do 200 zł.  Tym samym jeśli użytkownikiem będą dzieci z rodzin 

po PGR,  nie narażą Państwo w/w użytkowników na ponoszenie wysokich kosztów odkupu kart SD. 

Pozostawienie wymogu w obecnym kształcie, wziąwszy pod uwagę obowiązujące aktualnie terminy 

dostaw, ogranicza listę komputerów możliwych do zaoferowania Zamawiającemu (spełniających 

wszystkie wymagania SWZ) tylko do 2 produktów na rynku. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza notebooka bez wbudowanego czytnika kart SD. 



 
Pytanie 2 

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 dopuści system operacyjny Windows 11 Pro Education. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy Załącznik nr 1 a do SWZ Pamięć RAM  

Czy Zamawiający dopuści komputer posiadający wlutowaną pamięć RAM 8GB z możliwością 

zainstalowania kości 32 GB do dalszej rozbudowy, co daje razem potencjalnie 40GB pamięci RAM 

możliwej do zainstalowania w komputerze.  

Rozwiązanie z wlutowaną pamięcią RAM nie spowoduje problemów w późniejszej rozbudowie 

sprzętu, a ilość pamięci potrzebna do realizacji przeznaczenia komputera przez użytkownika 

końcowego (nauka, rozrywka) pozwoli na złożenie oferty różnych modeli wielu Producentów, 

ponieważ właśnie coraz więcej producentów wyposaża swoje laptopy w pamięć wlutowaną na płycie 

głównej.  

Ma to też swoje uzasadnienie w pandemii COVID która spowodowała duży problem z dostępnością 

części elektronicznych przeznaczonych do produkcji laptopów na rynku i wyspecyfikowana przez 

Zamawiającego ilość tego konkretnego modelu może być niemożliwa w realizacji. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy Załącznik nr 1 a do SWZ BIOS  

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez 

wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, 

prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM, typie zainstalowanego procesora, 

zainstalowanym dysku twardym (pojemność, model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty 

sieciowej.  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie zapisów o wymaganiach BIOS w zakresie 

wyświetlania informacji o dacie produkcji komputera, prędkości i sposobie obsadzania pamięci RAM.  

Zapisy te opisują konkretny model komputera, a tym samym ograniczają wybór większej ilości modeli 

sprzętu, a tym samym możliwość wyboru korzystniejszej oferty. 

 



 
Odpowiedź 

Zamawiający usunął zapisy dotyczące BIOS z Załącznika nr 1a do SWZ. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy Załącznik nr 1 a do SWZ BIOS  

Możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, po podaniu hasła 

użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji, brak możliwości wł/wy funkcji. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie powyższych zapisów. Zapisy te opisują 

konkretny model komputera, a tym samym ograniczają wybór większej ilości modeli sprzętu, a tym 

samym możliwość wyboru korzystniejszej oferty. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający usunął zapisy dotyczące BIOS z Załącznika nr 1a do SWZ. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy Załącznik nr 1 a do SWZ Bezpieczeństwo  

Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również w przypadku braku lub 

uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego.  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie powyższych zapisów. Zapisy te opisują 

konkretny model komputera, a tym samym ograniczają wybór większej ilości modeli sprzętu, a tym 

samym możliwość wyboru korzystniejszej oferty. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu. 

 

Pytanie 7  
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego, 

nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?  

 

Odpowiedź 

Tak. 

 
Pytanie 8  
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera?  

 
Odpowiedź 

Tak. 

 
Pytanie 9  
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 



 
wiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności 

od dostarczanej wersji?  

 
Odpowiedź 

Tak. 

 
Pytanie 10  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności?"  

 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 11 

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 dopuści system operacyjny Windows 11 Pro Education. 

 

Pytanie 12 

Czy podana w SIWZ kwota WADIUM w wysokości 5000zł brutto dotyczy obu części zamówienia? 

Zwracamy uwagę, że w przypadku części 2 żądanie WADIUM w podanej wysokości to szacunkowe 

50% wartości zamówienia. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 
Pytanie 13  
Czy dopuszczalne są wydruki testu procesora „Performance Test w teście CPU Mark według wyników 

Avarage CPU Mark opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net/ ” sprzed publikacji 

aktualnego postępowania, które Wykonawca posiada z innych postępowań.  

 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 



 
Pytanie 14  
Prosimy o wyjaśnienie kwestii gwarancyjnych dla laptopów ponieważ zgodnie z „OPZ” w minimalnych 

wymaganiach wymagają Państw zgodnie z dobrymi praktykami świadczenia usług serwisowych przez 

producenta lub jego autoryzowany serwis, dodatkowo serwis musi posiadać ISO 9001: 2015 na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. Natomiast w 

kolumnie „Parametry oferowanego sprzętu/Oświadczenia Wykonawcy” mamy już „Deklaracja 

Wykonawcy dotycząca firmy serwisującej” i „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przejęcia na siebie 

obowiązków gwarancyjnych” co powoduje spore rozbieżności oraz w żaden sposób nie zabezpiecza 

interesu Zamawiającego i potencjalnych użytkowników w zakresie fachowości i terminowości 

wykonywania napraw gwarancyjnych. Dodatkowo zwracamy uwagę, że obowiązki gwarancyjne 

Wykonawcy wynikają z samej UMOWY a która to nie zawiera żadnych informacji w zakresie 

wykonywania napraw gwarancyjnych tj. ponoszenia ewentualnych kosztów wysyłki sprzętu do 

serwisu, nieterminowość wykonywanych napraw.  

Przy obecnej konstrukcji wymagań końcowy użytkownik narażony jest na naprawy gwarancyjne, 

które mogą trwać nawet kilka miesięcy a potencjalni rzetelni wykonawcy na oferty konkurencyjne 

bez uwzględnionych rzetelnych kosztów serwisowych.  

 

Odpowiedź 

Zagadnienia dotyczące warunków gwarancji i rękojmi zostały opisane w §9 umowy, która jest 
załącznikiem do SWZ. 
 
Pytanie 15  
W związku z opisem obudowy laptopa która znacznie ogranicza zaoferowanie laptopów spełniających 

pozostałe parametry, zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści laptop w który „Dolna 

część obudowy nie będzie stanowiła podstawy elektroniki” ale będzie podstawą laptopa.  

Opisane „Dolna część obudowy nie będzie stanowiła podstawy elektroniki i laptopa” spełnia tylko 

jeden producent i model z 2020roku który już nie jest dostępny w sprzedaży. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 16  
Prosimy by Zamawiający dopuścił w przypadku pamięci RAM urządzenie spełniające poniższe 
parametry:  Jedna kość pamięci wlutowana np.: 8GB i jeden slot wolny na rozbudowę.  
Powyższy zapis gwarantuje Zamawiającemu:  

1. Uzyskanie oferty na urządzenie z pamięcią 8GB  zgodnie z opisem OPZ,  
2. Rozbudowę do min 16GB  zgodnie z opisem OPZ,  
3. Jeden wolny slot pamięci na rozbudowę zgodnie z opisem OPZ. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

 



 
 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji 

warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

 

 

 

                                                                           __________________________________  
                                                                     Kierownik Zamawiającego  
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