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ODPOWIEDŹ NR 2 NA PYTANIA 

do postępowania nr OP.271.1.2022 

pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  
w ramach realizacji projektu grantowego  

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”” 

 

Pytanie 1: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uporządkowanie wymagań technicznych sprzętu który 
jest przedmiotem zamówienia. W żaden sposób nie można się domyślić jakie parametry 
odnoszą się do komputera stacjonarnego a jakie do laptopa a jakie do głośników. Na chwilę 
obecną można domniemywać że Zamawiający nie postawił żadnych wymagań odnośnie 
komputera stacjonarnego. Zwracamy się z prośbą o jasne podzielenie jakie wymagania 
odnoszą się do komputera stacjonarnego, laptopa oraz innego sprzętu. W obecnym kształcie 
Opis jest kompletnie nieczytelny.  

Odpowiedź: 

Wymagania sprzętowe dotyczące komputera stacjonarnego są takie same, jak Laptopa. 
Jeżeli chodzi o peryferia (monitor, głośniki itp.) zostały opisane w osobnych punktach.   

 

Pytanie nr 2: 

Czy komputery stacjonarne maja posiadać system operacyjny? Jeżeli tak to jaki?  

Odpowiedź: 

Komputer stacjonarny musi posiadać zainstalowany Windows 10 home lub pro, 
nie aktywowany (Licencja OEM lub BOX w raz z certyfikatem COA). 

 

Pytanie nr 3: 

Czy zamawiający wymaga licencji na (fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany 
nigdy wcześniej na innym urządzeniu) system operacyjny Microsoft Windows 10 Home w 
polskiej wersji językowej lub system równoważny?  

Odpowiedź: 

Wymagany jest tylko i wyłącznie Windows 10 Home lub Pro w polskiej wersji językowej, 
wcześniej nieaktywowany, niedopuszczalne jest zastosowanie równoważnego 
oprogramowania 
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Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo licencyjne wymaga, aby Klucz instalacyjny 
systemu operacyjnego był fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do 
instalacji tego systemu oraz jego aktywowania?  

Odpowiedź: 

Laptop musi posiadać zainstalowany system Windows 10 Home lub pro przez producenta 
(klucz licencji w BIOS) nieaktywowany, potwierdzony certyfikatem autentyczności, 
dopuszczalne jest oprogramowane Windows 10 home lub pro w wersji OEM lub BOX nie 
aktywowane wraz z certyfikatem COA. 

 

Pytanie nr 5: 

System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta?  

Odpowiedź: 

Laptop i komputer stacjonarny musi mieć zainstalowaną najnowszą wersję Windows 10 
home lub pro w zależności od dedykowanej licencji. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Oprogramowanie ma być 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: 

Oprogramowanie musi być dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami 
legalności, certyfikaty GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejki COA (Certificate of 
Authenticity). 

 

Pytanie nr 7: 

Z uwagi na dostępność na rynku oraz w Internecie różnego rodzaju licencji systemu 
operacyjnego zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający przewiduje weryfikację 
autentyczności dostarczonych licencji systemu operacyjnego przy udziale firmy Microsoft?  

Odpowiedź: 

Zamawiający zamierza weryfikować autentyczność dostarczonych licencji systemu 
operacyjnego przy udziale firmy Microsoft. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy zamawiający wymaga nowych urządzeń, bez śladów użytkowania?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga nowych urządzeń, bez śladów użytkowania nie dopuszczalny jest 
sprzęt „outlet”. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane komputery stacjonarne posiadły certyfikat  
ISO 50001?  

Odpowiedź: 

Wymagamy aby oferowane komputery stacjonarne posiadły certyfikat ISO 50001. 

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane komputery stacjonarne posiadły certyfikat  
ISO 14001? 

Odpowiedź: 

Wymaga aby oferowane komputery stacjonarne posiadły certyfikat ISO 14001. 
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