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ZP.271.0034.2022 

Wyjaśnienia i zmiana treści  

specyfikacji warunków zamówienia nr 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę laptopów  

w ramach projektu  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  

w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. 

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia oraz 

zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.  

Pytanie 1  

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego 

oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 

Odpowiedź 

Dostarczony system operacyjny musi pozwalać na korzystanie z niego przez 

użytkowników w sposób legalny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i 

warunkami licencji. Nie może wcześniej być używany i aktywowany. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie 

zainstalowane przez producenta komputera? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie 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 

Dostarczone oprogramowanie musi pochodzić z legalnego źródła. Obowiązek 

wykazania legalności dostarczonego oprogramowania ciąży na wykonawcy. Wykazanie 

legalności oprogramowania musi zostać zrealizowane w sposób określony przez 

producenta oprogramowania. 
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Pytanie 4 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności 

dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w 

przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?" 

 

Odpowiedź 

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 

Zamawiający dopuści wyłącznie sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym, 

którego warunki licencji będą pozwalały w sposób legalny, zgodny z przepisami prawa 

na korzystanie przez użytkowników do celów wskazanych w regulaminie projektu z 

zastrzeżeniem, że wykazanie legalności oprogramowania spoczywa w całości na 

wykonawcy.  

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wymaga dodatkowego pakietu biurowego? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga dodatkowego pakietu biurowego. 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym Windows 10 

lub 11 Pro Academic? W oficjalnej odpowiedzi Microsoft potwierdza możliwość 

zastosowania systemu operacyjnego  przeznaczonego dla użytkownika edukacyjnego 

w przypadku Grantu PPGR, w załączniku przesyłamy informację od producenta. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści wyłącznie sprzęt komputerowy z systemem operacyjnym, 

którego warunki licencji będą pozwalały w sposób legalny, zgodny z przepisami prawa 

na korzystanie przez użytkowników do celów wskazanych w regulaminie projektu z 
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zastrzeżeniem, że wykazanie legalności oprogramowania spoczywa w całości na 

Wykonawcy.  

Pytanie 8 

Wykonawca zwraca się z  prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

Dot. Załącznik nr 2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy 

§ 7 ust.7 

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowego postanowienia w ten 

sposób, aby chwilą przejścia prawa własności była chwilą zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia za sprzęt. 

Odpowiedź 

Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i dokonuje zmiany w załączniku nr 2 do 

SWZ. 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

W załączniku nr 2 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, w § 7 ust. 7 o treści: 

„Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na zamawiającego z chwilą 

podpisania protokołu odbioru.” 

otrzymuje brzmienie 

„Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na zamawiającego z chwilą zapłaty 

przez zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.” 

Pytanie 9 

§ 10 ust 1 lit. a) 

Wykonawca zwraca się z prośbą o redukcję zastrzeżonej kary umownej do poziomu w 

przedziale 0,1-0,5% jako stawki standardowo przyjmowanej w analogicznych 

umowach. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie uwzględnia wniosku wykonawcy i nie wyraża zgody na obniżenie 

wysokości kar umownych. 

Pytanie 10 

Czy Zamawiający dopuści  zaoferowanie laptopów w których interfejs 1 x RJ-45 

realizowany jest przez adapter USB - Ethernet 1Gb/s RJ45. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza interfejs 1 x RJ-45 realizowany przez adapter USB - Ethernet 

1Gb/s RJ45 pod warunkiem, że wykonawca dostarczy adapter USB - Ethernet 1Gb/s 

RJ45 dla każdego laptopa z interfejsem realizowanym przez adapter. 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część 

specyfikacji warunków zamówienia. 

(-) Jacek Milewski 

Prezydent Miasta Nowej Soli 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


