
 
Chojnice, dnia 12.05.2022 roku  

PR.271.6.2022  

Wszyscy wykonawcy  

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275  

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa                  

392 laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich                       

w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

Zamawiający, stosownie do postanowień art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. 

zm.) poniżej udziela odpowiedzi w związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie 

wyjaśnień. 

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, którego 

przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, zwracamy się do Państwa                           

z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytanie dotyczące 

oprogramowania: komputery przenośne 392 szt. 

Pytanie nr 1 (z dnia 09.05.2022 roku): 

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. 

Pytanie nr 2 (z dnia 10.05.2022 roku): 

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 

mailto:edukacja@microsoft.com


wykorzystania licencji edukacyjnych w projekcie "Granty PPGR": 

edukacja@microsoft.com. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza w zamawianych laptopach system operacyjny 

Windows 11 Pro Education dostarczany w ramach programu „Shape The Future” pod 

warunkiem, iż spełnia on wymagania minimalne wskazane w „Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 

 

Przesłane wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

Z poważaniem 

Zastępca Wójta Gminy 

Piotr Stanke 


