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ZAMAWIAJĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży 
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 1  
18-400 Łomża             

 
Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP):  

DOSTAWY WYPOSAŻENIA PRACOWNI SZKOLNYCH NA POTRZEBY 
PROJEKTU ′′Wybieram przyszłość zawodową′′ współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego, Oś priorytetowa III ′′Kompetencje i kwalifikacje′′, Działanie:3.3 
′′Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 
gospodarki′′, Poddziałanie 3.3.1 ′′Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 
konkurencyjności podlaskiej gospodarki′′ ID 651887 

 
Sygnatura: 3/ARR.LOMZA/22 

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmiana treści SWZ                                       
w postępowaniu nr 3/ARR.LOMZA/22. 
 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (dalej ustawa PZP) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w terminie i 
zmienia termin składania ofert.    

 
Część 1. Pytań 
 Pytanie 1.  
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania 
biurowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?  
Odpowiedź na pytanie 1. 
TAK 
 
Pytanie 2.  
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie 
zainstalowane przez producenta komputera?  
Odpowiedź na pytanie 2. 
TAK 
 
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 na pytanie 3. 
TAK 
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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 na pytanie 4. 
TAK 
 
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 i dedykowany dla 
jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły 
policealne? 
Odpowiedź na pytanie 5. 
NIE. 
 
Pytanie 6. 
Dotyczy Części 1 (Zestaw komputerowy – 3 szt., Laptop - 12 sztuk) , Części 4 (Laptop - 3 sztuki).  
W związku z potrzebą doprecyzowania rodzaju wymaganego oprogramowania operacyjnego a 
co za tym idzie zastosowania odpowiedniej licencji, proszę o potwierdzenie czy Win10 Pro lub 
Win11 Pro PL spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego w zakresie oprogramowania 
systemowego? 
Odpowiedź na pytanie 6. 
TAK. 
 

Część 2. Pytań 
Pytanie 1.  
Czy odbiorcą sprzętu będzie szkoła? Pytam, bo ma to znaczny wpływ na cenę ofertową - Skanery, 
drukarki oraz komputery dla szkół podlegają na stawkę podatku VAT 0%. 
Odpowiedź na pytanie 1. 
Odbiorcą sprzętu komputerowego jest Zamawiający tj. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                 
w Łomży, która nie jest placówką stricte edukacyjną ani szkołą.  
 

Część 3. Pytań 
W opisie przedmiotu Zamawiający wskazuje rozwiązania, które nie mają swoich odpowiedników 
u innych producentów, np. pracownia językowa produkowana przez Mentor sp. z o.o. sp.k. W 
celu zabezpieczenia interesu Wykonawców i Zamawiającego, przy uwzględnieniu systemowych 
zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania proszę o odniesienie się do poniżej opisanych 
rozwiązań równoważnych.  
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Pytanie 1.  
Zamawiający przewidział stoliki uczniowskie dwuosobowe. Czy w związku z tym Wykonawca 
może zaoferować indywidualne pulpity ucznia zintegrowane w podwójnej obudowie jako 
rozwiązanie równoważne?  
Odpowiedź na pytanie 1. 
Zamawiający akceptuje i dopuszcza jako równoważne wyżej podane rozwiązanie układu 
stolików uczniowskich.   
 
Pytanie 2.  
Zamawiający wymaga, aby pulpit ucznia był montowany w blacie biurka uczniowskiego. Taki 
sposób montażu ogranicza powierzchnię roboczą stolika uczniowskiego oraz naraża elementy 
mechaniczne tego urządzenia na potencjalne celowe lub przypadkowe uszkodzenia. Czy w 
oparciu o te przesłanki rozwiązaniem równoważnym może być pulpit uczniowski instalowany 
do blendy stołu uczniowskiego?  
Odpowiedź na pytanie 2. 
Zamawiający akceptuje i dopuszcza jako równoważne wyżej podane rozwiązanie pulpitu 
uczniowskiego.    
 
Pytanie 3.  
Zamawiający wymaga, aby pulpit ucznia był wyposażony w płynny analogowy 
potencjometr do regulowania poziomu głośności. Taki wystający element elektroniczny jest 
narażony na uszkodzenia mechaniczne niepodlegające naprawom gwarancyjnym oraz może 
stanowić dla uczniów zagrożenie dla zdrowia. Przy braku blokady takiej regulacji uczniowie 
mogą w niekontrolowany sposób (bez wiedzy nauczyciela) zmieniać poziom głośności: wyciszać 
"do zera" i nie realizować określonych poleceń nauczyciela lub podgłaśniać, co może być 
potencjalnym ryzykiem uszkodzenia słuchu. Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne 
cyfrową, indywidualną dla każdego stanowiska, regulację poziomu głośności w oprogramowaniu 
do zarządzania funkcjami laboratorium językowego obsługiwanym przez nauczyciela?  
Odpowiedź na pytanie 3. 
Zamawiający akceptuje i dopuszcza jako równoważne wyżej podane rozwiązanie regulacji 
poziomu głośności indywidualną dla każdego stanowiska.     
 
Pytanie 4.  
Zamawiający oczekuje dostarczenia pulpitu ucznia wraz z przyciskiem zgłoszenia, 
wskaźnikiem LED zgłoszenia oraz wskaźnikiem LED podsłuchu. Mając doświadczenie                               
w dostawach i wdrożeniach multimedialnych pracowni językowych wiemy, że te funkcjonalności 
są bardzo uciążliwe dla nauczycieli. Zdarza się, że uczniowie mając do dyspozycji taki przycisk 
nadużywają korzystanie z niego, co powoduje, że w programie na stanowisku nauczyciela 
notorycznie pojawiają się komunikaty zgłoszeń, które musi on każdorazowo wyłączać. Czy 
Zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne, aby pulpit 
ucznia nie był wyposażony w przycisk zgłoszenia ze wskaźnikiem LED zgłoszenia oraz 
wskaźnikiem LED podsłuchu, ale zgłoszenie ucznia mogło być realizowane poprzez możliwość 
cyfrowego uruchomienia konwersacji indywidualnej lub podsłuchu wraz z graficznym 
odwzorowaniem takiego statusu (zgłoszenia lub podsłuchu)? 
Odpowiedź na pytanie 4. 
Zamawiający akceptuje i dopuszcza jako równoważne wyżej podane rozwiązanie zgłoszenia lub 
podsłuchu poprzez możliwość cyfrowego uruchomienia konwersacji indywidualnej lub 
podsłuchu wraz z graficznym odwzorowaniem takiego statusu. 
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Część 4. Pytań 
Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w części 5: Poz. 2 - monitor dotykowy 
wbudowany trwale do blatu biurka nauczyciela.  
Tak skonstruowany opis monitora wskazuje na konkretny sprzęt - monitor który znajduje się 
wyłącznie w dystrybucji firmy Aktin. Zgodnie z naszą wiedzą żaden Wykonawca (poza firmą 
Aktin) nie będzie miał możliwości zaoferowania ww. produktu a jest to niezgodne z uczciwą 
konkurencją.  
Pytanie 1.  
Czy, mając na uwadze powyższe, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora 
dotykowego wbudowanego w blat biurka nauczyciela o poniższych parametrach:  
Przekątna 22" Panel IPS LED 
Rozdzielczość fizyczna 1920x1080 (Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m²  
Kontrast statyczny 1000:1 Czas reakcji 7ms, Kąty widzenia ▷ 178° △ 178°  
Synchronizacja pozioma 24 - 83KHz Synchronizacja pionowa 55 - 76Hz Odświeżanie 60Hz 
Kolory 16.7mln Plamka 0.248mm Dotyk Interfejs dotykowy USB 
Punkty dotykowe 10 Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce (latex)  
Technologia dotykowa pojemnościowa; Interfejsy, złącza i sterowanie HDCP tak  
Analogowe wejścia sygnału VGA x1, Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x1, 
 DisplayPort x1 Wyjścia audio, Głośniki wbudowane, Blokada przycisków OSD tak, 
Odpowiedź na pytanie 1. 
Zamawiający akceptuje i dopuszcza jako równoważne wyżej podane parametry monitora 
dotykowego wbudowanego w blat biurka nauczyciela.  
 
 
ZMIANY w SWZ nr 3/ARR.LOMZA/22  

1) W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców przedłuża się termin 
składania ofert do dnia 26  sierpnia 2022 r. do godz. 10:00. 

2) Otwarcie ofert nastąpi 26 sierpnia 2022 r. o godz. 10:30.  

Podane wyżej odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 
Zamówienia nr 3/ARR.LOMZA/22     

 

 

Prezes Zarządu ARR  S.A. w Łomży  

         dr Joanna Karpowicz  
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