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WYKONAWCY

dotyczy: dostawa zestawow komputerowych, drukarek oraz komputerow przenosnych wraz z osprz^tem
(zamowienie nr 12/pn/2020).

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U.

z 2019 r., poz. 1843 ze zm), zwanej dalej „pzp", przekazuj^ Panstwu tresc wnioskow o wyjasnienie tresci

SIWZ - zapytan do SIWZ, jakie wplyn?ly w zwiqzku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie

zamowienia publicznego oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

Wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ zostaly zlozone z zachowaniem terminu, o ktorym mowa w art. 38 ust.

1 pzp. W tresci zapytan zachowano pisowni? oryginaln^.

Zapvtanie nr 1

Opis przedmiot zamowienia - pakiet I oraz pakiet II

„zgodnosc ze standardem EPEAT" oraz „zgodnosc ze standardem EPEAT Gold"

W zwi^zku z orzeczeniem Krajowej Izby OdwolawczeJ - sygn. akt: KIO 483/11 z dnia 23 marca 2011 r.

prosz? o wykreslenie z wymagan SIWZ zgodnosci ze standardem EPEAT oraz EPEAT Gold.

EPEAT nie Jest ani norm^, ani certyfikatem. EPEAT to amerykanski program wspierania zakupu

technologii infonnatycznych przyjaznych srodowisku, b?dqcy projektem GEC (Green Electronics Council

z siedzib^ w Portland w stanie Oregon w USA) powstalym w odpowiedzi i na bazie europejskich

uregulowan prawnych w dziedzinie ekologii, ochrony srodowiska oraz obrotu odpadami elektronicznymi.

Z^danie zgodnosci z dokumentem, ktory otrzymuj^ finny amerykanskie lub takie, ktore maj^

zarejestrowane oddzialy w USA w ocenie Wykonawcy narusza zasad^ r6wnego traktowania

wykonawcow, okreslon^ w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Czy w zwiqzku z powyzszym Zamawiaj^cy zrezygnuje ze wymagania zgodnosci z standardem EPEAT

oraz EPEAT Gold?
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Odpowiedz (wviasnienie)

Zamawiaj^cy nie wyra:^ zgody na wykreslenie cytowanych zapisow.
Zqdanie przez Zamawiaj^cego zgodnosci ze standardem EPEAT, przy dopuszczeniu standardow
rownowamych, jest zgodne z obowiqzujqcymi przepisami.

Pomimo, iz kwestia ta nie stanowl elementu pytania Wykonawcy, przy tej okazji pragn^ rowniez wyja^nid,
Iz Zamawiaj^cy, jako jeden z podmiotow realizuj^cych polityk? zielonych zamowien publicznych, dq^ do
tego, aby uzyskac towary, ushigi i roboty budowlane, ktorych oddzialywanie na srodowisko w trakcie ich

cyklu :^cia jest mniejsze w porownaniu do towarow, ushig i robot budowianych o identycznym
przeznaczeniu, jakie zostatyby zamowione w innym przypadku (definicja wg Komisji Europejskiej -
zrodlo: UZP - https://www.uzp.gov.pi/baza-wiedzy/zrownowazone-zamowienia-publiczne/zielone-
zamowienia). Standard EPEAT kwalifikuje produkty m.in. pod k^tem takich kryteriow srodowiskowych
jak energooszcz^dnosc, zarz^dzanie recyklingiem, opakowanie, konstrukcja uiatwiaj^ca likwidacj?
zu^ego produktu, 2ywotnosc produktu i przedhizenie cyklu eksploatacji czy tez redukcja lub eliminacja
materialow szkodliwych dla srodowiska. Stqd poshizenie si? ww. standardem przez Zamawiaj^cego jest
zasadne, Jednoczesnie pragn? zauwa^c, iz wymog ten nie stanowi naruszenia zasady rownego
traktowania wykonawcow (art. 7 pzp). Jak wielokrotnie wypowiadala si? Krajowa Izba Odwolawcza oraz
s^dy powszechne - nie stanowi naruszenia ww. zasady, ani zasady zachowania uczciwej konkurencji fakt
opisania przedmiotu zamowienia w taki sposob, iz cz?sc dzialajqcych na rjmku Wykonawcow nie jest w
stanie ich spebic (zob. np. wyrok S^du Okr?gowego w Lublinie z 09.11.2005 r., Sygn. Akt V Ca 362/04),
nie ma bowiem w^tpliwo^ci, iz znaczna cz?sc Wykonawcow na rynku polskim spebia wskazane
wymagania. Pragn? takze zwrocic uwag? na wyrok KIO z 20.10.2017 r., sygn. akt KIO 2058/17, KIO
2066/17, przedmiotem ktorego co prawda nie byb rozstrzygni?cie zasadnosci z^dania spebienia standardu
EPEAT, jednakze posbgiwanie si? przez zamawiajqcego w post?powaniu tym wymogiem nie zostab
przez Izb? w zaden sposob zakwestionowane. Podobnie inne wyroki (zob. np. sygn. akt KIO 1677/12).
Nalezy rdwniez zauwa^c, iz sam wymog zgodnosci ze standardem EPEAT stanowi jednoczebie
realizacj? wymagan art. 30 ust.l pkt 1 pzp w zakresie wymagan bodowiskowych, a w przedmiotowym
post?powaniu dopuszczono mozliwob zastosowania standardow rovmowabych do standardu EPEAT
Gold (patrz pkt III ppkt 3 SIWZ oraz formularz opis rownowaznobi).

Zapvtanie nr 2

Monitory : ( dotyczy Pakiet 1 - Monitor TYPl i TYP2 , oraz Pakiet 2 - Monitor TYPl i TYP2 )
Wymagacie Pahstwo dla wszystkich monitorow wbudowanych gbbikow stereo, w kazdym po minimum
2porty USB.

Czy fabrycznie montowana przez producenta (nieograniczajqca mozliwobi regulacji i portow )
stereofoniczna listwa dwi?kowa USB zasilana z portu USB w monitorze z hubem USB maj^cym 4 porty
USB spebi Panstwa wymagania ?

Odpowiedz fwviabienie^

Tak, fabrycznie montowana przez producenta (nieograniczaj^ca mozliwobi regulacji i portow)
stereofoniczna listwa d^i?kowa USB zasilana z portu USB w monitorze z hubem USB majqcym 4 porty
USB spebi wymagania Zamawiaj^cego, pod warunkiem, ze urz^dzenie jest w sposob trwaly zespolone
z monitorem oraz spebia pozostale wymogi zawarte w formularzu opis przedmiotu zamowienia.
W powyzszej sytuacji Wykonawca zobowi^zany jest do dostarczenia niezb?dnego okablowania.
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Zapvtanie nr 3

Monitory : (dotyczy Pakiet 1 - Monitor TYPl i TYP2, ofaz Pakiet 2 - Moriitor TYPl i TYP2)

Wyriiagacie Panstwo dia wszystkich monitordw zgodnosci ze standardem EPEAT. Jedynie dia moriitora

dla Pakietu 1 - Monitor TYP2 wymagana jest inna zgodnosc - EPEAT GOLD;

Wedhig nowej certyfikacji od stycziiia 2019 („EPEAT 2019") zaostrzono warurlki I dawfie normy EPEAT

GOLD spelfiiaj4 obecnie ifiofiitoiy ze staiidardem EPEAT Silver. I dotyci^ to wszystkich producentoW.

umacie Panstwo oferowany- monitor dla pakietu 1 , TYP2 zgodny jq standardenl EPEAT Silver ̂ a

spelniajacy wymagania OPZ ?

Odpowiedz (wviasnienie)

W celu ujednolicenia zapisOw dotycz^cych staridardu EPEAT (dot. wyl^czhife moiiitordw), Zamawiaj^cy

dbkonuje zmian w trei^ci SlWZ: (zWrot ,JEPEAT GOLD" w zakresie dotyczacyi^ mOnitorOw Otrzymuje

brzmietiie ,3PEAT");

- strona nr 5 SIWZ oznaczona „po zmianie" w zalqczeniu,

- formularz opis przedmiotu zamowienia - oznaczony „po zmianie" w zalqczeniu,

- formularz opis rownowaznosci - o^aczony „po zmianie" w zal^czeniu,

Zmian dokonuje si? na podstawie art. 3 8 ust;4 ustawy Prawo zain6wien publicaiych.

W celu umozliwienia Wykoriawcom uwZgl^dnienia w tresci oferty udzielonych odpowiedzi oraz zmian

wprowadzonych niniejszym pismem, w oparciu o art. 38 ust.6 pzp, przedhiZam teimin skladania ofeit o czas

niezb?dny na wprowadzenie zmian w ofertach, tj. do driia 09.10.2020 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert

nastapi w tym samyrn dniu o godz. 13.00.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terrniriu skladania i Otwarcia ofert lilegaj^ zapisy pkt X lit.D

(ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

UdzielOne przez ZamawiaJacego odpowiedzi (wyjasnienia), a takze WprOwadzone ™iany, stanOwia cz^sc

SIWZ.

Zalaczniki:

1. Formularz Opis przediniotii zamowienia - Pakiet I - PO ZMIANIE

2. Formularz opis rownowaznosci - Pakiet I - PO ZMIANIE

3. Str.5 SIWZ - PO ZMIANIE
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