
 

 

WYJAŚNIENIA NR 1 

do zapytania ofertowego NR 2/2.3/POIS/2017 

Zapytanie ofertowe na  zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 

dla Urzędu Gminy Luzino NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „ UPORZĄDKOWANIE 

GOSPODARKI WODNO — ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO " W RAMACH 

DZIAŁANIA 2.3 „GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH" II OŚ 

PRIORYTETOWA „OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU" 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020. 

 

W związku z pytaniami Oferentów, niniejszym wyjaśniamy treść Zapytania Ofertowego Nr 

2/2.3/POIS/2017, jak niżej:   

1. W  opisie komputerów   w specyfikacji technicznej Zamawiający wymaga: 

„Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika 

umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 

oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony 

min. o funkcjonalność: 

·sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu 

  operacyjnego, 

· test procesora [min. cache], 

· test pamięci, 

· test wentylatora dla procesora, 

· test wentylatora dodatkowego, 

· test napędu optycznego, 

· test portów USB, 

· test dysku twardego, 

· test podłączonych kabli.” 

Zgodnie z zasadą równego traktowania oferentów  Wnosimy więc o usunięcie tego zapisu, który 

uprzywilejowuje tylko jednego producenta. 

 

Odpowiedź: 1 

Zamawiający informuje iż, wymaga wyposażenia komputera w zaimplementowany w BIOS 

system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w celu zwiększenia efektywności i 

optymalnego skrócenia czasu reakcji zarówno serwisu jak też własnej komórki organizacyjnej 

odpowiedzialnej za zabezpieczenie informatyczne i techniczne. W przypadku awarii lub uszkodzenia 

jednostki centralnej, posiadając instrument jednoznacznie i miarodajnie określający rodzaj awarii bądź 

usterki bez konieczności otwierania komputera, Zamawiający dysponuje funkcjonalnością mającą 

zasadnicze znaczenie z punktu widzenia serwisu i jakości obsługi zarówno w trakcie jak i po okresie 

gwarancji. 

 Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika jest 

rozpowszechnionym i cenionym rozwiązaniem, które znacznie ułatwia pracę i serwis sprzętu 



 

 

komputerowego. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, w zaimplementowany w BIOS system 

diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika wyposażone są komputery kilku producentów. 

 Zamawiający pragnie podkreślić, iż naruszeniem zasady uczciwej konkurencji nie może być 

sytuacja, w której oferty nie będzie mógł złożyć Wykonawca z danej branży z uwagi na to, że w 

swoim profilu działalności nie posiada akurat takiej funkcjonalności sprzętu żądanego przez 

Zamawiającego, albo będzie dla niego pewnego rodzaju utrudnieniem (technicznym, organizacyjnym, 

czy finansowym) pozyskanie takiej funkcjonalności dla oferowanego przez siebie sprzętu (wyrok KIO 

z 18.08.2008 r. sygn.  KIO/UZP 799/08). Opis przedmiotu zamówienia w zakresie żądania 

wyposażenia zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem 

użytkownika nie utrudnia uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy), bowiem Zamawiający nie 

wskazał w Załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania na konieczność dostarczenia przez wykonawców 

urządzenia konkretnego producenta. Na tym etapie postępowania wszyscy Wykonawcy mają równe 

szanse na złożenie oferty w postępowaniu – jedni dysponując już sprzętem (jednostkami centralnymi 

komputera) zapewniającymi pełną funkcjonalność wymaganą w Załączniku Nr 1, inni zaś, 

przygotowując się do wypełnienia tego wymogu funkcjonalnego Załącznika Nr 1, zlecając 

wyprodukowanie lub modyfikację istniejących urządzeń tak aby spełniały wszystkie wymogi zawarte 

w Załączniku Nr 1. 

 

W nawiązaniu do powyższego Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy w 

Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego NR 2/2.3/POIS/2017. 

 

 

2. Jednocześnie wnosimy także o usuniecie wymogu dotyczącego zgodności z wymaganiami EPEAT 

Bronze, który jest równoważny z wymaganiami normy Energy Star, która funkcjonuje na terenie Unii 

Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż zarówno norma Energy Star jak i amerykański program EPEAT (nie 

jest to ani norma ani certyfikat), dotyczą oddziaływania urządzeń elektronicznych na środowisko 

naturalne, jest to dublowanie się wymagań. Co więcej amerykański program EPEAT ma swoje 

podstawy w europejskich uregulowaniach prawnych, z których wywodzi się norma Energy Star. 

Ponadto w zakresie żądania certyfikatu EPEAT swoje stanowisko wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza 

w wyroku z dn. 23.03.2011r. KIO 483/11, w którym stwierdziła: 

 

„że certyfikat EPEAT nie jest dokumentem, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumentny mogą być składane (Dz. U. Nr 266, 

poz. 1817). W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub 

roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający może 

żądać w szczególności: 1) Próbek, opisów lub fotografii; 2) Opisu urządzeń technicznych, instrukcji 

obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-

badawczego Wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego 

zamówienia; 3) Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 4) 

Zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 

Wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli Zamawiający odwołują się do systemów zapewnienia 

jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 5) Zaświadczenia niezależnego podmiotu 



 

 

zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z europejskimi normami zarządzania 

środowiskiem, jeżeli Zamawiający wskazuje środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca 

będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do 

systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMEAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych 

na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczanych przez podmioty działające zgodnie 

z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. 

Tymczasem EPEAT nie jest ani normą 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. Co prawda cytowany wyżej przepis §5 rozporządzenia nie wyczerpuje katalogu 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w celu potwierdzenia postawionych wymagań, 

niemniej jednak charakter żądań musi być uzasadniony i nie może być dyskryminujący wobec 

niektórych wykonawców. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej  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 wykonawców”. 

 

Odpowiedź: 2 

Zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 7 ust 1 ustawy pzp, poprzez opisanie 

przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz poprzez opisanie 

przedmiotu zamówienia w sposób, który uprzywilejowałby wąskie grono produktów w kontekście 

wymogu spełnia normy EPEAT na poziomie BRONZE jest bezzasadny. 

Zamawiający ma prawo żądać wyższych parametrów niż przewidywane normą, jeżeli uzna to 

za uzasadnione, gdyż to przede wszystkim Zamawiający decyduje o tym co chce uzyskać" (KIO/UZP 

272/08 ). 

Program EPEAT jest częścią programu GEC (Green Electronic Council) prowadzonego przez 

międzynarodową fundację non-profit ISDF (International Substainable Development Fundation) z 

siedzibą w USA. EPEAT jest oparta na wymaganiach standardu IEEE1680-2006 opracowanego przez 

IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instytut Inżynierów Elektryków i 

Elektroników), który mimo faktu, iż również posiada swoją siedzibę w USA nie jest traktowany jako 

organizacja amerykańska, a międzynarodowa. Standardy określane przez IEEE obowiązują na całym 

świecie, a produkowanie m.in. komputerów, które są przedmiotem niniejszego postępowania, bez 

przyjęcia standardów opracowanych przez IEEE choćby w zakresie protokołów transmisyjnych, 

budowy portów wejścia/wyjścia byłoby niemożliwe. Należy również wskazać, iż podstawą do 

uzyskania certyfikatu są normy produkcji, budowy sprzętu informatycznego obowiązujące także na 

terenie Unii Europejskiej (m.in. RoIIS, ISO 14001, Energy Star, EMAS. IEEE. ISO 11469:2000). 

Kryteriami EPEAT oprócz wymogów spełnienia normy Energy Star są miedzy innymi eliminacja 

materiałów szkodliwych dla środowiska, długa żywotność produktu, energooszczędność i wydajność. 

Ponadto proszę zwrócić uwagę, że wykaz oświadczeń wymaganych dla potwierdzenia 

warunków udziału w postępowaniu określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedłożenia normy EPEAT na poziomie BRONZE, a 

jedynie przedłożenie Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany sprzęt spełnia wymóg normy EPEAT 



 

 

na poziomie BRONZE. Zamawiający we własnym zakresie w dokumentacji technicznej sprzętu 

zweryfikuje czy zaproponowany sprzęt jest zgodny z normą EPEAT na poziomie BRONZE. 

Zamawiający nie zgadza się ze stwierdzeniem Wykonawcy, iż EPEAT mogą otrzymać 

jedynie firmy amerykańskie lub takie, które mają zarejestrowane oddziały w USA. O przyznanie 

EPEAT może starać się każda firma, bez względu na to gdzie ma swoją siedzibę. Polskie firmy także 

posiadają produkty oznaczone logo EPEAT BRONZE, np.: Actina. Według wiedzy Zamawiającego 

wymóg posiadania EPEAT na poziomie BRONZE spełnia sprzęt komputerowy kilku producentów 

obecnych stale na rynku polskim i europejskim. 

 

W nawiązaniu do powyższego Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy w 

Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego NR 2/2.3/POIS/2017. 

 

Luzino, dnia 20.04.2017 r.  

  

 Wójt Gminy                                                                                                   

(-) Jarosław Wejer 

 


