
 

 

Głuchołazy, 09.09.2022r. 

ZP.271.1.39.2022.JSz 

WYJAŚNIENIA SWZ 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci i 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” 

Na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy, w odpowiedzi na 
pytania Wykonawców, wyjaśnia treść SWZ 

Pytania i odpowiedzi: 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz 
nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe     było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe    było fabrycznie zainstalowane 
przez producenta komputera. 

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? 

Odpowiedź 

Tak, 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. 



 

 

Pytanie 4 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 
dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do jego legalności. 

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. 

Odpowiedź 

Nie, Zamawiający nie zaakceptuje w zamawianych komputerach systemu operacyjnego 
Windows 11 Pro Education dostarczanego w ramach programu STF („Shape The Future”). 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie komputera stacjonarnego bez  USB-C w panelu 
przednim i zgodzi się na 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 oraz zaakceptuje zasilacz 300W 80+ Bronze lub 
250W 80+ Gold? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuści zastosowanie komputera stacjonarnego bez  USB-C w panelu 
przednim i zgodzi się na 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 oraz zaakceptuje zasilacz 300W 80+ Bronze lub 
250W 80+ Gold. 

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.  
 

Zastępca Burmistrza Głuchołaz 

        /-/      Roman Sambor 

 
do wiadomości: strona internetowa prowadzonego postępowania/ strona internetowa, na której udostępniane będą 
zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 


