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Gorzów Wielkopolski, dnia 05 października 2022 roku 

 

BZP.271.48.2022.DW 

 

Wszyscy Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń. 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego 

postępowania. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 

do treści SWZ jak poniżej.  

 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego, 

nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? (dotyczy 

"oprogramowania: komputery przenośne 293 szt., komputery PC 39 szt.") 

 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane 

przez producenta komputera? (dotyczy "oprogramowania: komputery przenośne 293 szt., komputery 

PC 39 szt.") 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenia komputerów gotowych do użytkowania z zainstalowanym 

oprogramowaniem systemowym/ biurowym.  

Nie wymaga się by oprogramowanie było fabrycznie zainstalowane przez producenta.    
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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? (dotyczy "oprogramowania: komputery przenośne 293 szt., komputery 

PC 39 szt.") 

 

Odpowiedź:  

Tak. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Zamawiający nie dokona odbioru dostarczonego 

sprzętu. 

 

Pytanie 4 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych 

programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości 

co do jego legalności?" (dotyczy "oprogramowania: komputery przenośne 293 szt., komputery 

PC 39 szt.") 

 

Odpowiedź:  

Tak. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Zamawiający nie dokona odbioru dostarczonego 

sprzętu. 

 

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 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. (dotyczy 

"oprogramowania: komputery przenośne 293 szt., komputery PC 39 szt.") 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zwrócił się z zapytaniem do firmy Microsoft i uzyskał odpowiedź, że: „na podstawie 

LOE wystawionego dla Ministerstwa Cyfryzacji gminy mogą zamawiać urządzenia z Windowsem 10 

i 11 Pro w wersji National Academic w ramach projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 

w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

Z uwagi na odpowiedź firmy Microsoft, Zamawiający dopuści system operacyjny w polskiej wersji 

językowej Microsoft Windows 10 i 11 Pro National Academic pod warunkiem, że oferowany system 

będzie spełniał wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

 

Pytanie 6 

Dzień dobry Mamy pytanie, dotyczące Zamówienia częściowego nr 7 - Urządzenie Wielofunkcyjne – 

Języki opisu strony: przynajmniej: PCL5, PCL6, PostScript 3 (dopuszcza się emulację). Czy 

Zamawiający dopuści urządzenie, w którym PostScript3 byłby opcją? Język ten nie ma zastosowania 

w druku biurowym w środowisku Windows, a cena oferty będzie znacznie niższa. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym PostScript3 byłby opcją. 

Zamawiający w zakresie zamówienia częściowego nr 7 aktualizuje Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia.  

 

Było: 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe łączące funkcjonalność drukarki, kopiarki i skanera 6 szt.: 

Języki opisu strony: przynajmniej: PCL5, PCL6, PostScript 3 (dopuszcza się emulację) 

Jest: 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe łączące funkcjonalność drukarki, kopiarki i skanera 6 szt.: 

Języki opisu strony: przynajmniej: PCL5, PCL6 

 

Pytanie 7 

dzień dobry, zwracam się z prośba o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

- część 6 DOSTAWA MONITORÓW INTERAKTYWNYCH I MOBILNYCH STATYWÓW. 1. Czy 

Zamawiający wymaga montażu monitorów? 2. Zamawiający wymaga: " Porty wejściowe: min. 

1 x DisplayPort, (...) Porty wyjściowe: min. 1 x HDMI 2.0," czy Zamawiający dopuści aby funkcja 

DisplayPort i HDMI out była realizowana przez złącze USB Typ C? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga montażu monitorów. 

Zamawiający dopuszcza aby funkcja DisplayPort i HDMI out była realizowana przez złącze 

USB Typ C. 

 

Pytanie 8 

Dzień dobry, W "zamówieniu częściowym nr 7 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych laserowych 

oraz punktów dostępu" Zamawiający poprzez wskazanie precyzyjnych i bardzo specyficznych 

parametrów ograniczył możliwość złożenia oferty na urządzenia drukujące innym dużym 

producentom. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści urządzenia o lepszych parametrach, 

tańszych kosztach eksploatacji i znacznie większej wydajności, które są się znacznie bardziej 

przydatne, zgodnie z opisem poniżej, ale posiadające trochę inne parametry również opisane poniżej? 

Taka zmiana pozwoli zaoferować urządzenie znacznie mocniejsze i tańsze w eksploatacji (o 3 krotnie 

niższym zużyciu prądu, o 5 krotnie większej wytrzymałości bębna i podzespołów dzięki czemu jest 

znacznie tańsze w eksploatacji). Główne zalety urządzenia, które moglibyśmy zaoferować marki 

KYOCERA: - Zużycie prądu max 0,49kW (wymagane w SIWZ 1,6kW). - Wydajność bębna oraz 

wszystkich podzespołów 300 tyś. wydruków (wymagane w SIWZ 60 tyś wydruków). - Prędkość druku 

i kopiowania 24 str/min (wymagana w SIWZ 22 str/min). – Funkcja WiFi również z funkcją WiFi 

Direct do bezpośredniego łączenia się urządzeń mobilnych z maszyną(smartfony, tablety, laptopy). 

Pozwala to na bardzo wygodne i szybkie skanowanie i drukowanie bez instalacji sterowników 

(AirPrint dla iPhone oraz Mopria dla Android). Dodatkowo pozwala na obsługę poprzez zdalny panel 

operacyjny na smartfonie z wykorzystaniem funkcji "Kyocera MyPanel" oraz szybkie skanowanie 

i drukowanie dokumentów z urządzeń mobilnych. Rozwiązanie to sprawdza się świetnie w trakcie 

pandemii COVID-19, ponieważ można obsługiwać maszynę bez dotykania wyświetlacza, czy 

jakichkolwiek innych jej elementów - również kopiowanie może odbywać się poprzez obsługę 

na wirtualnym panelu operacyjnym maszyny z poziomu smartfonu lub tabletu a dotyka się jedynie 

swoich oryginałów oraz wydrukowanych kartek (proces końcowy drukowania/kopiowania, czyli 

utrwalanie wydruku wysoką temperaturą powoduje, że również wydruki są sterylne). Jest 

to szczególnie istotne w przypadku urządzeń użytkowanych przez większą ilość osób (urządzenia na 

korytarzach, w pokojach nauczycielskich szkołach itp.). - Powyższe funkcje są coraz częściej 

wykorzystywane przez bardziej nowoczesne przedsiębiorstwa oraz nadążają za trendami wśród 

współczesnych studentów i uczniów na uczelniach, szkołach jak i osób związanych z większym 

biznesem i kadrą menadżerską. Proszę o dopuszczenie urządzenia posiadającego: 1. Ekran dotykowy 

7 cali + funkcja MyPanel na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety itp.) 2. Automatyczny 



5 
 

podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy A4 o gramaturze 80g/m² - za to posiadający funkcję 

"łączenia dokumentów" (np. łączenie dokumentów w jeden większy plik PDF skanowanych 

częściowo z szyby i częściowo z automatycznego podajnika lub skanowanie do jednego pliku bardzo 

dużych np. 400-stu kartkowych dokumentów skanowanych w częściach z automatycznego podajnika); 

ta funkcja rozwiązuje znacznie lepiej kwestię pojemności podajnika dokumentów i nie musi być 

on aż tak duży, w przeciwieństwie do urządzeń konkurencyjnych producentów, gdzie pojemność 

podajnika wyznacza maxymalną ilość stron, jaka może być zeskanowana za jednym razem i zapisana 

w jednym pliku. 

 

Odpowiedź: 

Parametry podane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazują na minimalne 

wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza urządzenia o lepszym parametrach, jeżeli spełniają minimalne, określone 

w SWZ wymagania. 

Zamawiający dopuszcza automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 50 arkuszy 

A4 o gramaturze 80g/m². 

Zamawiający w zakresie zamówienia częściowego nr 7 aktualizuje Szczegółowy Opis Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

Było: 

Urządzenie Wielofunkcyjne laserowe łączące Funkcjonalność drukarki, kopiarki i Skanera 6 szt.: 

Pojemność podajnika oryginałów: nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m².  

Jest: 

Urządzenie Wielofunkcyjne laserowe łączące Funkcjonalność drukarki, kopiarki i Skanera 6 szt.: 

Pojemność podajnika oryginałów: nie mniejsza niż 50 arkuszy A4 o gramaturze 80g/m². 

 

Pytanie 9 

Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części 6 - dostawa monitorów 

interaktywnych i mobilnych statywów wymaga monitora posiadającego 2 złącza HDMI oraz złącze 

DisplayPort. Najczęściej stosowanym złączem w monitorach interaktywnych służącym do łączenia się 

z innymi urządzeniami jest złącze HDMI, zdecydowana większość firm do zestawu z monitorem 

dołącza kabel HDMI w związku z czym złącze DisplayPort często pozostaje nieużywane. Wyrażenie 

zgody na usunięcie złącza DisplayPort pozwoli na zaoferowanie większej ilości monitorów 

spełniających minimalne wymagania techniczne i konkurencyjnych cenowo. W związku z powyższym 
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zwracam się z prośbą o usunięcie wymogu dotyczącego posiadania złącza DisplayPort przez monitory 

interaktywne.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, dopuszcza aby 

funkcja DisplayPort była realizowana przez adapter kablowy. 

 

Pytanie 10 

Dzień dobry, czy dopuszczą Państwo do oceny ofert monitor interaktywny, który waży 55 kg ? Dodam 

jedynie, że inne parametry oferowanych przez nas monitorów będą równoważne lub lepsze. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, nie dopuszcza 

wagi 55 kg. 

 

Powyższa odpowiedź jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców. 

 

Z poważaniem 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

                     /-/ 

       Małgorzata Domagała 

   Zastępca Prezydenta Miasta 

 
 

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach: 

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, 

Oś 9. Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, poddziałanie 9.3.2 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej – ZIT Gorzów Wlkp.  

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”- współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 

Działanie, 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

- „Pokolenie płatków śniegu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 8. 

Nowoczesna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w tym Działania 8.2. Wyrównywanie 

dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości 

kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski. 

 


