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Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
opublikowanego w DUUE 2022/S 100-276114

ZAWIADOMIENIE Nr 1
Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania - platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/golancz
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR opublikowanego w DUUE nr 2022/S 100276114
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski dotyczące wyjaśnienia treści
SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:
Pytania z dnia 25 maja 2022
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 pytania dotyczące oprogramowania: komputery AIO 41 szt., komputery przenośne 431
szt.
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active
Directory?
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:
1. Zamawiający nie wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny
Active Directory.
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2. W związku z tym, że firma Microsoft dopuszcza zakup licencji edukacyjnej w projekcie "Granty
PPGR", Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji Windows 11 Pro Education.

Pytania z dnia 26 maja 2022
W OPZ laptopa jest wymóg aby testy Bapco były przeprowadzone na oferowanej konfiguracji. Czy te
testy mogą być przeprowadzone na równoważnym systemie operacyjnym np. jeśli zostanie
zaoferowany system Microsoft Windows 11 Home to testy Bapco mogą być przeprowadzone na
systemie Microsoft Windows 11 Professional?
Odpowiedź:
Odpowiedź:
Testy Babco mogą być przeprowadzone na systemie równoważnym:
dla Microsoft Windows 11 Home na Microsoft Windows 11 Professional
dla Microsoft Windows 11 Professional na Microsoft Windows 11 Home
dla Microsoft Windows 10 Home na Microsoft Windows 10 Professional
dla Microsoft Windows 10 Professional na Microsoft Windows 10 Home

Pytania z dnia 27 maja 2022
Dzień dobry, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podział zamówienia na co najmniej dwie części osobno laptopy/PC, a osobno tablety. Taki podział umożliwi przystąpienie do postępowanie min.
mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom specjalizującym się w dostawach mobilnych urządzeń
przenośnych (tabletów), a tym samym dostęp do postępowania większej grupie wykonawców i
zwiększy konkurencyjność Taki podział na części zniesie ograniczenie w dostępie do postępowania dla
wyżej wymieniowych specjalistycznych podmiotów
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany podział zamówienia.
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