
Gmina Kikół        Kikół, dnia 10.10.2022 r.  

Plac Kościuszki 7 

87-620 Kikół 

         Wszyscy Wykonawcy 

         

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa 43 szt. 

laptopów wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” nr ZP.TP.271.13.2022 

 

 Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1079, ze zm.) Zamawiający Gmina Kikół udziela odpowiedzi 

na zadane pytanie, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Pytanie nr 1 

1. Oprogramowanie to nie tylko jest równoważne z wersją Home ale jako wersja Profesional ma o wiele 

więcej funkcji i możliwości szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania urządzeniami 

mobilnymi. W załączeniu pełne porównanie: https://www.microsoft.com/pl-pl/windows/compare-

windows-10-home-vs-pro. 

2. Jednocześnie informujemy, że firma Microsoft dopuściła tę wersję do stosowania w programie 

„Grant PPGR”:w załączeniu odpowiedź Microsoftu na nasze pytanie o to, ponadto Państwo sami 

możecie zadać to pytanie do Microsoftu wysyłając e-mail na adres: edukacja@microsoft.com 

3. Po trzecie zgodnie z załączonym pismem Microsoftu skierowanym do Ministerstwa Cyfryzacji 

producent ten dopuszcza wersję edukacyjną nie tylko do sprzedaży do jednostek edukacyjnych typu 

szkoły ale także w drodze wyjątku dla uczniów w ramach programów dofinansowania organizowanych 

przez Ministerstwo Administaracji i Cyfryzacji. „In support of the social program that will enable 

remote learning for students and personal use, Microsoft hereby grants a one-time exception for 

student ownership of the devices distributed through Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji pursuant 

to this Letter of Eligibility.” Pragniemy także zauważyć, że program ten (Grant PPGR) jest zgodnie z 

dokumentem Grantu PPGR” OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie 

podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy” skierowany właśnie tylko i wyłącznie do 

uczniów:  

„1. Ja, niżej podpisana/y …………………………………………….… (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

składającego wniosek) zobowiązuje się do: 

a) przeznaczenia przekazanego na własność sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym 



oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką - do wyłącznego użytku dla dziecka 

………………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) ucznia klasy ………. szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa 

szkoły), zamieszkałego w ………………………………………………………………………. (miejscowość,, gmina, 

powiat, województwo), b) przeznaczenia przekazanego na własność sprzętu komputerowego wraz z 

niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką do użytku dla dziecka wskazanego 

powyżej przez okres nauki szkolnej w powyżej wskazanej szkole. „ 

4. Ponadto dopuszczenie tego oprogramowania umożliwi zwiększenie konkurencyjności przez 

dopuszczenie większej ilości i rodzaju modeli komputerów i laptopów zgodnych z innymi wymogami 

SIWZ co z pewnością leży w Państwa interesie jako jednostki samorządowej. 

Odpowiedź nr 1  

Zamawiający nie dopuszcza systemu operacyjnego wersji EDU.  

 

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia dla 

przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

  

Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie. 
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