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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ Nr 1

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pod  nazwą:  „Wsparcie  dzieci  z  rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.”

Znak sprawy: IR.271.8.2022.MT
W dniu 02.06.2022 rok wpłynęły następujące pytania do treści SWZ

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz
z odpowiedziami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I – laptopy 64 sztuki

Pytanie nr 1
Procesor
Czy  Zamawiający  dopuści  jako  rozwiązanie  równoważne  komputer  przenośny,  który  posiada  2
rdzenie,  taktowany zegarem 4,20  GHz  pamięcią  cache  6MB osiągający  w  teście  Bapco  Mobile
Mark25 wydajność całego oferowanego laptopa: Overall Productivity – 759 punktów, DC Performance
– 721 pkt, MobileMark 25 indeks – 284 pkt, Overal Creatyvity – 706 punktów, Overall Responsiveness
– 659 punktów. Pozwoli to zaproponować Zamawiającemu produkty markowych producentów, które
są optymalne kosztowo, nie ograniczając konkurencji?

Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający nie dopuści opisanego w pytaniu komputera przenośnego, gdyż nie zostały zachowane
warunki równoważności.

Pytanie nr 2
Interfejcy/komunikacja
Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie komputera przenośnego posiadającego 3xUSB w tym 2
porty  USB  3,2  gen  1  typ-A,  pozwoli  to  zaproponować  Zamawiającemu  produkty  markowych
producentów, które są optymalne kosztowo, nie ograniczając konkurencji?

Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający dopuści komputer przenośny posiadający min. 3 porty USB, w tym min. 2 porty USB
Typ-A.

Pytanie nr 3
Wymagania dodatkowe
Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie komputera przenośnego posiadającego moduł Bluetooth
4.1, pozwoli to zaproponować Zamawiającemu produkty markowych producentów, które są optymalne
kosztowo, nie ograniczając konkurencji?

Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający dopuści komputer przenośny posiadający moduł Bluetooth 4.1.

Pytanie nr 4
System operacyjny
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 10 Pro Education dostarczany w ramach programu STF
(„Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo?
Stanowisko  Microsoftu  jest  określone  jasno  o  dopuszczeniu  systemu  w  wersji  edukacyjnej  na
urządzeniach dla  uczniów.  Ponadto  odnosząc się  do  regulaminu  konkursu opublikowanego przez
Centrum  Projektów  Polska  Cyfrowa  grantowego
„Regulamin_konkursu_Grantowego_11022022(2).pdf”  w  pkt.5  ppkt  „a”  warunkiem zakwalifikowania



jest  „posiadanie przez gminę oświadczenia złożonego przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia
szkoły średniej” biorąc pod uwagę powyższy warunek sprzęt komputerowy jest dla osób uczących się.
Informacja, króra znajduje się na stronie Https://www.gov.pl/web/cppc/granty-ppgr-czyli-80-000-000zl-
na -sprzet-komputerowy-dla-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr mówi jasno: „O dofinansowanie
będą mogły ubiegać się gminy popegeerowskie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup
sprzętu  komputerowego,  akcesoriów  oraz  usług  zapewniających  dostęp  do  Internetu,  które
przekazane będą dzieciom i  wnukom byłych pracowników PGR. Projekt  ma na celu  zapewnienie
dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego „Biorąc to pod uwagę nie
ma informacji o sprzęcie komputerowym, który jest przeznaczony dla rodzin. Założeniem projektu jest
jak  czytamy  na  stronie  https://nist.gov.pl/wydarzenia/grantyppgr-wsparcie-dzieci-z-rodzin-
popegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym.3460.html „Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a
jednym  z  nich  jest  nauka  zdalna  na  terenach  popegeerowskich.  Ujawniła  ona  deficyt  sprzętu
komputerowego  czy  utrudnienia  w  dostępie  do  Internetu  co  wpłynęło  na  realizacje  obowiązków
szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń”.
Ponadto  firma  Microsoft  udostępnia  adres  e-mail  na  który  można  kierować  zapytania  w  sprawie
możliwości wykorzystania licencji edukacyjnej w projekcie „Granty PPGR”: edukacja@microsoft.com.

Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w załączniku 1a do SWZ i nie dopuszcza stosowania licencji
Shape The Future, czy innych licencji z programów edukacyjnych.

Wójt Gminy Tarnawatka
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