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IRP.ZP.271.4.2022                                                       Przechlewo, dnia 22 kwietnia 2022 roku 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: 

Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:  

Biuletynie Zamówień Publicznych nr  2022/BZP 00116929/01 z dnia 2022-04-11. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

Zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela 

następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ  

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
                                                                                                                  

Pytanie nr 1 

Zamawiający opublikował w dniu 13.04.2022  zgodę na stosowanie systemu operacyjnego w 

wersji edukacyjnej.  

Z kolei w dniu 14.04.2022 poprzez zadanie pytania i zarzucie dla zamawiającego nastąpiła 

zmiana i w tym momencie zamawiający nie dopuszcza systemu edukacyjnego.  

Pragniemy poinformować iż zamawiający został niepotrzebnie wprowadzony w błąd przez 

firmę pytającą. Przedstawiamy w załączeniu oficjalne stanowisko producenta systemu 

operacyjnego które zezwala na zakupy systemu w wersji edu.  

Zwracamy uwagę również, że jeśli pojawiają się tego typu niejasności to zamawiający ma 

prawo do skonsultowania się z producentem oprogramowania.  

Zamawiający nie wyrażając zgody na wersję edukacyjną naraża się na niegospodarność ze 

względu na fakt iż komputery bez systemu w wersji edukacyjnej są droższe. To właśnie z 

tego powodu tj. oszczędności Microsoft wyszedł z inicjatywą i dopuścił możliwość 

stosowania w projekcie PPGR wersji edukacyjnej. 

Zamawiający ma prawo również wystosować pytanie do Microsoft i uzyskać potwierdzenie, 

że ma możliwość zakupu systemu w wersji edukacyjnej. Adres email na który można zadać 

pytanie edukacja@microsoft.com 

W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie dokładnie licencji i tym samym 

dopuszczenie wersji edukacyjnej 

Odpowiedź: 



 

2 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wersję edukacyjną. Przedmiot zamówienia nie jest 

przeznaczony dla użytkowników działających w sferze edukacyjnej. Zamawiającym jest 

Gmina Przechlewo, która nie jest jednostką edukacyjną a zamawiany sprzęt nie trafi do 

jednostek takich jak przedszkola czy szkoły. Wobec powyższego Zamawiający nie 

zaakceptuje licencji w wersji edukacyjnej. 

 

Pytanie nr 2 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje kąt otwarcia matrycy 180 stopni. Czy 

Zamawiający dopuści otwarcie matrycy 140 stopni, mniejszy kąt otwarcia nie powoduje 

żadnych różnic przy normalnej pracy z notebookiem. Standardowy kąt otwarcia matrycy przy 

normalnym pracy wynosi 90-110 stopni.  

Zaakceptowanie powyższych zmian pozwoli na zaoferowanie notebooka w atrakcyjniejszej 

cenie i lepszych parametrach technicznych. 

Odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie nr 3 

 
W załączniku nr. 6 opis przedmiotu zamówienia: Specyfikacja komputerów 

stacjonarnych  

Dotyczy opisu cyt.: zasilacz – Wewnętrzny o minimalnej mocy 150W  

Prośba by Zamawiający dopuścił możliwość zastosowania zasilacza zewnętrznego o 

minimalnej mocy 150W.  

Uszkodzenie zasilacza wewnętrznego unieruchamia całe urządzenie do czasu naprawy. 

Zastosowanie zasilacza zewnętrznego pozwala na wymianę tylko zasilacza i dalszą pracę. 

Dodatkowo jeśli serwis wymaga przesłania urządzenia do analizy i naprawy, wysyłka całości 

urządzenia generuje koszt ze względu na wagę jak i wielkość urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie dopuszcza możliwość zastosowania zasilacza zewnętrznego o minimalnej 

mocy 150W.  

 

 

 

Wójt Gminy Przechlewo 

/-/ Krzysztof Michałowski 


