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Pismo: PZP-225/12/2020                         Korfantów dnia: 25.06.2020 r. 

 
O D P O W I E D Z I 

na pytania w sprawie SIWZ  
 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na ” Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem" 
 
Zamawiający przedkłada odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji.  
 
Pytanie nr 1 

Zamawiający w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg, aby oferowane 
urządzenia spełniały wymagania normy Energy Star. Zwracamy uwagę, iż program EU ENERGY 
STAR przestał funkcjonować z dniem 20.02.2018r, potwierdzeniem jest informacja na stronie 
internetowej https://www.eu-energystar.org. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie 
https://www.eu-energystar.org/qna.htm nie ma możliwości oznaczania urządzeń wyprodukowanych po 
20.02.2018r. na europejski rynek z logo ENERGY STAR. 
Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy 

Efektywności Energetycznej, jako że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili 

nie używania programu jako kryterium w procedurach przetargowych. 

W zaistniałej sytuacji prosimy o wykreślenie wymogów lub kryteriów związanych z programem 

ENERGY STAR. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający rezygnuje z wymogu, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania normy Energy 

Star. 

 
Pytanie nr 2 

dotyczące punktów 1, 2 i 4 - komputer PC SFF, SFF PRO i laptop:     

Zamawiający w specyfikacji przetargowej zawarł wymóg, aby oferowane komputery 

stacjonarne nie tylko spełniały wymagania normy Energy Star ale i również aby dołączyć do oferty 

Certyfikaty potwierdzają spełnienie tej normy. Zwracamy uwagę na to, że program EU Energy Star 

obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na europejskiej stronie internetowej 

programu Energy Star https://www.eu-energystar.org z dniem 20.02.2018 r. wygasła umowa z dnia 26 

czerwca 2001 r. między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie 

koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń 

biurowych. Zgodnie z  informacjami zawartymi na stronie internetowej. Nie ma możliwości oznaczania 

urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star (mogą być jedynie wyprzedane 

zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczania logo Energy Star dotyczy urządzeń 

wyłącznie wprowadzanych na rynek amerykański (USA), a informacje dotyczące zakwalifikowania 

takich urządzeń do programu mogą być zamieszczane jedynie na amerykańskiej stronie 

www.energystar.gov.   Pomimo, że odniesienie do programu Energy Star nie zostało usunięte z 

Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej, jako że porozumienie Energy Star wygasło, 

zaleca się niestosowanie od tej chwili tego kryterium w procedurach przetargowych. W zaistniałej 

sytuacji, wobec wygaśnięcia programu Energy Star na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na 

chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ 

wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów                             

związanych z programem Energy Star. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający rezygnuje z wymogu, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania normy Energy 

Star. 

 

Pytanie nr 3 

https://www.eu-energystar.org/
https://www.eu-energystar.org/qna.htm
https://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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dotyczące punktów 1, 2 i 4 - komputer PC SFF, SFF PRO i Laptop: 

Zamawiający w specyfikacji przetargowej zawarł wymów, aby oferowane zestawy 

komputerowe oraz monitory nie tylko spełniały wymagania normy EPEAT, ale i również, aby dołączyć 

do oferty Certyfikaty potwierdzające spełnienie tej normy. Wymagana przez Zamawiającego zgodność 

z EPEAT narusza przepisy rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. w spawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz.U.2013 nr 0 poz.231). Żądany certyfikat nie należy do żadnej kategorii dokumentów określonych 

w tym rozporządzeniu, a zwłaszcza w §5 ust.1, wobec faktu, iż nie jest wydawany przez instytucję 

powołaną do kontroli jakości, ani do ustalenia zgodności z normami europejskimi. EPEAT nie jest ani 

atestem ani certyfikatem. EPEAT to amerykański program wspierania zakupu technologii 

informatycznych przyjaznych środowisku, będący projektem GEC (Green Electronics Council z 

siedzibą Portland w stanie Oregon w USA) powstałym w odpowiedzi i na bazie europejskich 

uregulowań prawnych w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska oraz obrotu odpadami 

elektronicznymi. W ocenie KIO, żądanie dostarczenia dokumentu, który otrzymują firmy amerykańskie 

lub takie, które mają zarejestrowane oddziały w USA stanowi rażące naruszenie określonej w art.7 

ust.1 ustawy Pzp zasady równego traktowania. Sygn. akt: KIO 1677/12. Prosimy  wykreślenie 

wymogu „Certyfikat EPEAT GOLD” z opisu przedmiotu Zamówienia. 

W przypadku braku zgody na wykreślenie przytoczonego certyfikatu proszę o zmianę jego poziomu 

zgodnie z informacją podaną na stronie producenta. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający rezygnuje z wymogu dołączenia do oferty Certyfikatów norm EPEAT. 

 

Pytanie nr 4 

dotyczące punktu 2 - komputer PC SFF PRO: 

Proszę o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem obudowy SFF PRO, czy ma 

to być zwykła obudowa SFF czy ma posiadać inne wymiary? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający przez obudowę SFF PRO obudowę o wymiarach min. wysokość-290mm, szerokość-

92,6mm, głębokość-292mm 

 

Pytanie nr 5 

dotyczące punktu 4 - laptop: 

Proszę o weryfikację specyfikacji pod względem ilości wbudowanych portów. Czy w opisie 

przedmiotu zamówienia nie wkradł się błąd, co do ilości czytników kart? Nie ma na rynku dostępnego 

laptopa z dwoma czytnikami kart, są jedynie czytniki obsługujące zarówno karty SD jak i microSD i taki 

też podaje producent w szczegółowej specyfikacji. Proszę o sprecyzowanie wymagań w tej kwestii. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający ma na myśli 1 szt. czytnika kart pamięci, zarówno kart SD oraz microSD. 

 

Pytanie nr 6 

dotyczące punktu 4 - laptop: 

Proszę o wykreślenie podpunktu 9 "Ergonomia" w całości, gdyż odnosi się on w całości do 

komputerów stacjonarnych, a nie do laptopów. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wykreśla ppkt. 9 – Ergonomia z tabeli opisu parametrów technicznych dotyczących 

laptopa 

 

Pytanie nr 7 

dotyczące punktu 2 - komputer PC SFF PRO: 
W związku z obecną sytuacją pandemiczną, a co za tym idzie brakiem dostępności na rynku 

niektórych sprzętów IT zwracam się z prośbą o dopuszczenie maszyny z procesorem osiągającym 
obecnie 13700pkt w teście Passmark oraz pozostałymi parametrami: 
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    - złącza: Displayport x6szt, HDMI x1, USB 2.0 x4, USB 3.0 x5, USB-C x1, audio (słuchawki/line-out) 

x1, audio (combo) x1, PS/2 x2, RJ45 x1 

    - typ obudowy MT 

    - wbudowane w płytę główną złącza PCIe x16 (pełne) x1, PCI x1, PCIe x4 (pełne) x2 

    - głośność jednostki  IDLE 22,9db 

W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu urządzenia dostępnego obecnie na 

rynku i spełniającego w 100% wymagania Zamawiającego 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgodny. Takim modelem jest np. Dell Precision T3431 
 
 


