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Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Warunków  

Zamówienia na: Zakup i dostawa 25 laptopów w ramach  

projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym - Granty PPGR” 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego MKiDG.271.2.3.2022 w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP na zadanie pn.: Zakup i dostawa 25 laptopów                    

w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty 

PPGR” 

 

Gmina Białobrzegi jako Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy, który złożył w dniu 05.09.2022r. 

zapytanie do w/w postępowania.  

 
1. Czy Zamawiający dopuści za spełniający wymogi SIWZ Laptop renomowanego producenta 

Lenovo posiadającego wbudowane złącza: 1 x USB 2.0 + 1 x USB 3.2 Gen. 1 + 1 x USB-C 3.2 

Gen 1? Zaoferowane komputery przenośne przeznaczone mają być dla dzieci do nauki, w związku 

z czym takie rozwiązanie jest zupełnie wystarczające. 

 
2. Czy Zamawiający dopuści za spełniający wymogi SIWZ Laptop renomowanego producenta 

Lenovo bez funkcji: czytnik kart SD? 

 
3. Czy Zamawiający dopuści za spełniający wymogi SIWZ laptop z zewnętrznym czytnikiem kart 

SD? Należy zauważyć, że zaoferowane laptopy dostarczane w ramach projektu „Granty PPGR – 

wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zostaną dostarczone 

dla dzieci z rodzin pracowników dawnych PGR-ów. W pewnej części odbiorcami będą dzieci, które 

potrzebują sprzętu trwałego z czynnikami ograniczającymi możliwość jego uszkodzenia. Wobec 

tego pozostawienie wbudowanego czytnika karta SD może okazać się zagrożeniem dla sprawności 

laptopa. Wielu producentów oferuje czytnik wbudowany, który nie pozwala na całkowite 

umieszczenie karty wewnątrz slotu, co stanowi duży problem w przypadku, gdy karta pozostanie 

w środku, co zwiększy ryzyko złamania karty, a w najgorszym przypadku wyłamania części 

obudowy i uszkodzenie slotu na płycie głównej. Zgodnie z odpowiedziami umieszczonymi na 

stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr I ich aktualizacją z czerwca 2022 roku , 

odbiorcą sprzętu jest Zamawiający i to na nim spoczywają wszelkie kwestie związane z gwarancją. 

Zamawiający w celu zminimalizowania ilości nieuzasadnionych zgłoszeń gwarancyjnych powinien 

wybrać sprzęt, który nie będzie stwarzał sytuacji sprzyjających uszkodzeniu, co za tym idzie 

wykreśli zapis o wbudowanym czytniku kart SD i/lub dopuści czytnik zewnętrzny, który będzie 

bardziej funkcjonalny ze względu na większą funkcjonalność. Dodatkowo wyżej wymienione 

funkcje są stosowane w laptopach typowo biznesowych. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści za spełniający wymogi SIWZ laptop z matrycą SVA w technologii 

LED przeciwodblaskowy, jasność min 250 nitów, kontrast min 300:1? 

 

Ad.1 Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania. 

 



Ad.2 Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania. 

Ad.3 Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania. 

Ad.4 Zamawiający nie akceptuje takiego rozwiązania. 

                                                                                                    

 
                                                                                         Wójt Gminy Białobrzegi  

                                                                                                                    (-)  

                                                                                               mgr inż. Franciszek Masłoń  

                                                                           (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)  

 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, który zadał przedmiotowe zapytanie do postępowania  

2. Strona internetowa Urzędu Gminy: bip.gmina-bialobrzegi.pl/ zamówienia publiczne  

3. Strona internetowa: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

4. A/a. 
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