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WYJAŚNIENIE I ZMIANA 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” 

 

I. W związku ze złożonymi w dniu 08.07.2022r. 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 dopuścicie Państwo model laptopa z zainstalowanym fabrycznie systemem Windows 10 

Pro i z naszym bezpłatnym upgradem do wersji Win 11? 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuści modele laptopa z zainstalowanym fabrycznie systemem Windows 10 

Pro 64 bit wraz z dokonaną przez Wykonawcę aktualizacją systemu do wersji  Windows 11 

Pro 64 bit.  

  

Pytanie nr 2: 

Czy dopuścicie Państwo wersję nowszą MS Office Home&Student 2021, a nie 2019, która 

już nie jest dostępna w oficjalnych dystrybucjach? 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2: 

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część 

1 KOMPUTER PRZENOŚNY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM – 54 SZTUKI, punkt 23. 

Oprogramowanie biurowe Zamawiający wskazuje minimalne wymogi, które musi spełniać 

zainstalowany pakiet biurowy jako: „Pakiet Microsoft Office 2019 Home and Student w 

wersji pudełkowej, lub nowszy, zainstalowany na urządzeniu, do aktywacji przez 

użytkownika […]” 

Mając na względzie powyższe Zamawiający dopuści wersję pakietu Microsoft Office 2021 

Home and Student. 

  

Pytanie nr 3: 

Gwarancja na tablety ma wynosić 24 miesiące door-to door, a na laptopy 36 miesięcy on-site, 

czyli okres tych gwarancji na poszczególny sprzęt nie jest ujednolicony – a wręcz bardzo 

różny. 

Jak w takim razie rozumieć zapis w Pkt. 6 Oferty: 

„Okres udzielonej przez nas gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi …….. 

miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego (nie krótszy niż 24 miesiące 

gwarancji)??? 

Musi to być rozgraniczone w jakiś sposób w treści umowy. 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3: 



   

 

Zamawiający ujednolica zapisy SWZ we wskazanym w pytaniu zakresie poprzez zmianę 

Załącznika nr 6 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Część 1 KOMPUTER 

PRZENOŚNY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM – 54 SZTUKI,  

punkt 25. Gwarancja 
 

BYŁO: „36 miesięcy typu On-Site realizowana u klienta do 48h roboczych od przyjęcia 

zamówienia.” 

JEST: „24 miesiące typu On-Site realizowana u klienta do 48h roboczych od przyjęcia 

zamówienia.” 
 

Pytanie nr 4: 

Znalazłam model tableta, który idealnie pasuje do Państwa specyfikacji, natomiast na stronie 

producenta nie ma żadnej wzmianki o dodatkowym oprogramowaniu zainstalowanym na 

tablecie, a Państwo wymagacie: „Pakietu biurowego składającego się minimum z edytora 

tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego”. Skoro pakiet biurowy, to sugeruje  dodatkowe 3 licencje 

MS Office Home&Student, ale w wykazie podajecie Państwo nie 57, a jedynie 54 licencje – 

tyle, ile laptopów. Jak mamy to rozumieć? 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4: 

W przypadku tabletów Zamawiający wymaga zainstalowanego pakietu biurowego  

w zakresie minimum edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego. Nie obowiązują  

w przypadku tabletów wszystkie wymagania stawiane pakietowi biurowemu wymaganemu na 

komputerach przenośnych.  

Jednocześnie Zamawiający traktuje tablet wraz z programami/aplikacjami biurowymi jako 

jeden integralny produkt. Jednocześnie w przypadku komputerów przenośnych wymaga się 

dostarczenia wersji pudełkowej oprogramowania, co czyni go oddzielnym produktem.  

Tym samym podtrzymuje się zapisy SWZ, które określają ilości dostarczanych produktów 

jako: 

a) Komputer przenośny – 54 sztuki 

b) Oprogramowanie biurowe – 54 sztuki 

c) Tablet – 3 sztuki 
 

Pytanie nr 5: 

Specyfikacja tabletu podaje też Możliwość szyfrowania dysku oraz Możliwość rejestracji 

wielu użytkowników na jednym urządzeniu – proszę o doprecyzowanie tych wymagań, jako 

że producent również nie zamieszcza takich informacji w swoich specyfikacjach. 
 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5: 

Możliwość szyfrowania dysku oraz Możliwość rejestracji wielu użytkowników na jednym 

urządzeniu związana jest z możliwościami oprogramowania systemowego zainstalowanego 

na Tablecie. Oprogramowanie musi posiadać funkcję systemu, która służy do szyfrowania 

wszystkich danych na urządzeniu. Przy każdym jego włączaniu użytkownik zostanie 

poproszony o podanie ustalonego pinu w celu odszyfrowania. Tak samo oprogramowanie 

systemowe musi umożliwić założenie wielu szyfrowanych kont na urządzeniu. 

 
 

II. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści 

SWZ poprzez zmianę Załącznika nr 6 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Część 1 KOMPUTER PRZENOŚNY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM - 54 SZTUKI, punkt 

25. Gwarancja 
 

BYŁO: „36 miesięcy typu On-Site realizowana u klienta do 48h roboczych od przyjęcia 

zamówienia.” 



   

 

JEST: „24 miesiące typu On-Site realizowana u klienta do 48h roboczych od przyjęcia 

zamówienia.” 

 
 

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza uaktualniony Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia: załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

AKTUALIZACJA 11_07_2022 . 

 

Proszę o uwzględnienie wyżej wymienionych wyjaśnień oraz zmian przy przygotowaniu 

Państwa oferty. 

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę 

powyższe wyjaśnienia oraz zmiany jako stanowiące integralną część SWZ.  
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