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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 pn.: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym - Granty PPGR” 

 

W związku ze złożonymi w dniu 05.07.2022r. zapytaniami dotyczącymi wyżej 

wymienionego postępowania zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 

1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego  oprogramowania biurowego,  nieużywanego 

oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:  

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie biurowe było fabrycznie zainstalowane przez 

producenta komputera? 
 

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 2:  

Zamawiający nie wymaga, aby instalacja oprogramowania biurowego została 

przeprowadzona fabrycznie przez producenta.  

 

Pytanie nr 3: 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 

wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
 

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 3:  

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania. 

 

Pytanie nr 4: 

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. 

mailto:edukacja@microsoft.com


   

 

 

Odpowiedź Zamawiającego do pytania nr 4:  

Zamawiający nie dopuszcza w zamawianych komputerach systemu operacyjnego Windows 

10 Pro Education dostarczonego w ramach programu STF („ Shape The Future”).  

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia (Załączniku nr 6 do SWZ), dotyczące wymagań w zakresie oprogramowania.  

 

 

Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionych wyjaśnień przy przygotowaniu Państwa oferty. 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę 

powyższe wyjaśnienia jako stanowiące integralną część SWZ.  

 

 

 

 

 

A/a 

 

 


		2022-07-05T13:54:55+0200
	Cisek; 47-253; opolskie; Polska




