Wrocław, dnia 26 października 2018 r.
Wszyscy, którzy pobrali SIWZ
dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania.
CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0, 32.42.00.00-3, 48.00.00.00-8
Nr sprawy DZOB.281.24.2018
Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) – udziela odpowiedzi na złożone pisemne zapytania:
Pytanie nr 1
W Rozdziale II SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga aby zestawy komputerowe oraz laptopy były
zgodne ze specyfikacją Energy Star min. 5.0. Potwierdzenie Wykonawca winien załączyć do oferty.
Informuję, że z dniem 20.02.2018r. wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001r. pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki,
a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej
urządzeń biurowych. Tym samym program EU ENERGY STAR przestał istnieć, a urządzenia produkowane na rynek europejski
nie mogą posiadać oznaczenia ENERGY STAR. Takie oznaczenia mogą posiadać jedynie urządzenia produkowane
z przeznaczeniem na rynek amerykański (USA). 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 nie
stosowanie jego kryterium w procedurach przetargowych.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o usunięcie zapisów SIWZ dotyczących wymogu zgodności zaoferowanych
zestawów komputerowych oraz laptopów ze specyfikacją Energy Star oraz wymogu dołączenia do oferty dokumentów
potwierdzających zgodność zaoferowanych zestawów komputerowych oraz laptopów z normą Energy Star.
Odpowiedź Zamawiającego dla zadania nr 1
Zamawiający uwzględnia uwagi przekazane przez Wykonawcę i wykreśla wymóg posiadania przez zaoferowany sprzęt
komputerowy certyfikatu „Energy Star min. 5.0” i obowiązku dołączenia go do oferty, w ten sposób, że:
w pkt. 3.1. ppkt. 1) „Zestaw komputerowy”, w ppkt. 2) „Laptop nr 1”, w ppkt. 3) „Laptop nr 2” w „Uwadze - wymaganych
certyfikatach do zamawianych komputerów” wykreśla pkt. 2 tj.:
Pytanie nr 2
„2.Komputery zgodne ze specyfikacją Energy Star min. 5.0 (potwierdzenie Wykonawca winien załączyć do oferty).”
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg, aby oferowane komputery i laptopy były zgodne ze
specyfikacją Energy Star i jednocześnie zażądał dołączenia potwierdzenia do oferty. Zwracamy uwagę na to, że program EU
ENERGY STAR przestał już funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na europejskiej stronie internetowej programu
ENERGY STAR: https://www.eu-energystar.org z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001r. między
Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu
do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na ww. stronie internetowej:
Nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star (mogą być wyprzedane
jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczania logo Energy Star dotyczy wyłącznie urządzeń
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 od tej chwili nie stosowanie 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) wnosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie
certyfikacji lub spełniania wymogów związanych z programem ENERGY STAR. W innym wypadku zapisy SIWZ będą naruszały
zapisy ustawy PZP, co będzie prowadziło do konieczności unieważnienia postępowania.
Odpowiedź Zamawiającego dla zadania nr 1
Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający zmienia treść zapisu § 6 ust. 3 „Projektu umowy dla zadania nr 1 – Załącznik nr 6.1. do SIWZ w taki sposób,
że:
jest
„3.Kwota podatku VAT z tytułu odwrotnego obciążenia podatku VAT wynosi: ..................................*”
winno być
„3.Kwota podatku VAT z tytułu odwrotnego obciążenia wynosi: ..................................*”
Biorąc pod uwagę, że powyższe odpowiedzi i modyfikacja SIWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzanie
zmian w ofertach, nie ma zastosowania art. 38 ust 6. ww. ustawy tj. przedłużenie terminu składania ofert.
Jednocześnie informuję, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców.
z up. Kierownik Działu Obsługi
Andrzej Miałkowski

