
 

G M I N A     S K R W I L N O 
ul. Rypińska 7,  87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14 

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie 
REGON    910866755                      NIP    8921453887 

e-mail: gmina@skrwilno.pl                      www.bip.skrwilno.pl 

 

1 

 

Skrwilno, dnia 18 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 17.03.2022 r. wyjaśniamy: 

 

I. Pytania Wykonawcy 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź na pytanie 1. 

TAK, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.  

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 

Odpowiedź na pytanie 2. 

TAK, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera. 

 

Pytanie 3. 

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 3. 
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TAK, 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.  

 

Pytanie 4. 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co 

do jego legalności? 

Odpowiedź na pytanie 4. 

TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 

 

Pytanie 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 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („ 

Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu 

przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne? 

Odpowiedź na pytanie 5. 

TAK, Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 

Pro Education dostarczany w ramach programu STF („ Shape The Future”), który jest 

optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły 

podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne. 

 

II. Pytania Wykonawcy 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania zewnętrznych napędów optycznych? Jest to 

przestarzała technologia, nie stosowana w nowoczesnych laptopach i znacznie ogranicza możliwość 

wyboru odpowiadającego wymaganiom sprzętu. Urządzenia z wbudowanym napędem optycznym 

praktycznie całkowicie zostały wycofane ze sprzedaży. 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zewnętrznych napędów optycznych. 

 

III. Pytania Wykonawcy 

Pytanie 1. 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu o wymaganym napędzie optycznym lub zgodę na 

dostarczenie zewnętrznego napędu pod złącze USB. Producenci odchodzą od dodawania do 

notebooka napędu co ogranicza możliwość zaproponowania modelu spełniającego wymagania. W 

myśl zasady uczciwej konkurencji należałoby zapewnić możliwość dopasowania kilku modeli do 
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stawianych wymagań. Przy bieżącym opisie wszystkie stawiane warunki oraz nieprzekraczalny 

budżet Zamawiającego spełnia tylko jeden model. 

Odpowiedź na pytanie 1. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zewnętrznych napędów optycznych. 

 

 

 

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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