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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dnia 24.07.2018
Pytanie:
Witam, w związku z ww. postępowaniem Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia
spełniały wymagania normy EnergyStar oraz znajdowały się w katalogu ww.eu-energystar.org oraz
energystar.gov. Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z
informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej https:/Avww.eu-enegrvstar,org z
dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą
Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej
urządzeń biurowych. Tym samym zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https:/Av ww.euenergvstar.org/qna.htm: Nie ma możliwości oznaczenia urządzeń produkowanych na rynek europejski logo
EnergyStar (mogą być wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczenia logo
EnergyStar dotyczy wyłącznie zakwalifikowania takich urządzeń wprowadzonych na rynek amerykański (USA), a
informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń koprogramu 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) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ
wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów związanych z programem
ENERGY STAR.
Podobna sytuacja dotyczy wymogu WHCL:
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „wydruk ze strony Microsoft WHCL. Firma Microsoft opublikowała
informację, że program Windows Compatible logos zostaje zamknięty i nie będzie kontynuowany
(https://blogs.msdn.microsoft.com/windows_hardware_certification/2017/05/16/notification-of-discontinuancefor-the-windows-10-compatibility-artwork/).
Od tego momentu nie ma możliwości opublikowania na stronie Windows Logo'd Products List informacji o
nowo przetestowanym na zgodność z Windows sprzęcie. Nadal można wykonać test sprzętu na zgodność z
systemem Windows, ale informacja o zgodności, zgodnie z wytycznymi Microsoft, powinna zostać umieszczona
„na stronach internetowych producenta, opakowaniach produktu i w materiałach reklamowych”.
Ponieważ w dniu zamknięcia przez Microsoft możliwości publikacji raportów na stronie Windows Logo'd
Products List niniejszy przetarg nie był jeszcze ogłoszony i nie była znana konfiguracja sprzętowa wymagana
przez Zamawiającego, producenci nie mieli możliwości umieszczenia na tej stronie swoich raportów dla
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konfiguracji zgodnych z SIWZ. Poprawne przetestowanie sprzętu na zgodność z systemem Windows od daty 16
maja 2017 r. producenci mogą opublikować jedynie na swojej stronie internetowej lub w materiałach
reklamowych.
Ewentualnie czy Zamawiający na potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową
uzna za równoważny wydruk ze strony producenta komputera lub materiały reklamowe producenta komputera?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że po ponownym wnikliwym przeanalizowaniu zapisów specyfikacji (zapytanie
ofertowe), a także po przeanalizowaniu i sprawdzeniu informacji przekazanych przez potencjalnego Oferenta
zdecydował o wykreśleniu ze specyfikacji wymagań dotyczących dostarczenia na etapie składania ofert:
1. dokumentu potwierdzającego poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem
operacyjnym Windows 10 – Certyfikat Microsoft (wydruk ze strony Microsoft WHCL);
2. dokumentu potwierdzającego, że oferowany model notebooka jest zgodny z normą Energy Star 5.0
(wydruk ze strony ).
W stosunku do podmiotów składających ofertę na dostawę Laptopów multimedialnych (zadanie nr 1)
pozostawione zostają wymogi mówiące, że:
- oferowany model notebooka musi współpracować z systemem operacyjnym Windows 10
- oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0
Zamawiający zaleca zapoznanie się ze zaktualizowaną wersją zapytania ofertowego z dnia 26.07.2018 r. –
zamieszczoną wśród załączników na stronie niniejszego ogłoszenia
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