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Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, poniżej przedstawiam treść 

złożonych pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1. 

W Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Tabela, poz. Dokumenty, pkt. d, 

Zamawiający Wyspecyfikował: "oferowane urządzenia muszą spełniać wymogi normy Energy Star 

6.0 lub nowszej. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu laptopa w 

internetowym katalogu http://www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org/ - dopuszcza 

się wydruk ze strony internetowej, jednocześnie W Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu 

Zamówienia, poz. Przeznaczenie laptopa, pkt. b, Zamawiający Wyspecyfikował: Dostosowany do 

użytkowania na terenie Uni Europejskiej". 

  

Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał funkcjonować. Zgodnie z 

informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej https://www.eu-

energystar.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://www.eu-energystar.org/gna.htm: nie ma 

możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star (mogą być 

wyprzedane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczenia logo Energy Star 

dotyczy wyłącznie zakwalifikowania takich urządzeń produkowanych na rynek amerykański (USA), 

a informacje dotyczące zakwalifikowania do programu mogą być zamieszczane 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 Uni 

Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) 
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prosimy o wykreślenie wszelkich wymogów i odniesień z zakresie certyfikacji lub spełniania 

wymogów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona stosownej zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym 

zakresie. 

 

Pytanie 2. 

W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” w części dotyczącej Laptopów wraz z 

asortymentem, tabela „Dokumenty” Zamawiający wymaga „…d) oferowane urządzenia muszą 

spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub nowszej. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący 

oferowanego modelu laptopa w internetowym katalogu http://www.energystar.gov lub 

http://www.eu-energystar.org/  – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej” 

Zwracamy jednak uwagę na fakt , że program EU ENERGY STAR przestał funkcjonować. Zgodnie z 

informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej http://www.eu-

energystar.org z dniem 20.02.2018 wygasła umowa z dnia 26.06.2001 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://www.eu.energystar.org/gna.htm; Nie ma 

możliwości oznaczenia urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star 

(wyprzedane mogą być jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). Prawo oznaczenia logo 

Energy Star dotyczy wyłącznie zakwalifikowania takich urządzeń wprowadzonych 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 nie stosowanie już 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 spełnienia wymogów związanych z programem ENERGY 

STAR. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona stosownej zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym 

zakresie. 

 

Pytanie 3. 

W załączniku nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” w części dotyczącej Laptopów wraz z 

asortymentem, tabela „System operacyjny” Zamawiający wymaga: „…. c) Zainstalowany w 

laptopie podsystem przywracania systemu operacyjnego (recovery)”.  Zamawiający jednocześnie 

wymaga zainstalowanego systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit. 

Renomowani producenci sprzętu komputerowego, tacy na przykład jak DELL, Lenovo, HP nie mają 

w produkowanych przez nich laptopach zainstalowanego podsystemu przywracania systemu 

operacyjnego, bazują jednak na rozwiązaniach recovery oferowanych przez system Windows 10. 
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Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym dostarczone laptopy nie będą miały 

zainstalowanego podsystemu przywracania systemu operacyjnego (recovery), a będą wyposażone w 

system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit posiadający taka funkcjonalność?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie i dokona stosownej zmiany Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie 4. 

Dotyczy: Laptopy wraz z asortymentem Pkt Karta graficzna 

Zamawiający w zakresie karty graficznej postawił następujące wymagania minimalne:  

„zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, 

obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości min 3840 x 2160 pikseli, obsługa Direct X 12 (min), 

Open GL 4,5 (min)”Z uwagi na fakt, że wymóg dotyczący obsługi standardu Open GL 4,5 ściśle 

skorelowany jest z parametrami technicznymi procesora, należy zauważyć, że również procesor 

powinien obsługiwać Open GL 4,5.  

Po zanalizowaniu wymogów minimalnych w zakresie wydajności procesora (średnia wydajność 

oceniana na co najmniej 8000 pkt. w teście PassMark High End CPU’s według wyników 

opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html,) zwracamy uwagę 

na fakt, że odnośnie laptopów w przypadku firmy Intel w chwili obecnej jedynie procesory ósmej 

generacji spełniają tak postawiony wymóg wydajności. 

Jednocześnie nadmieniamy, że obecnie dostępne procesory ósmej generacji nie wspierają 

standardu Open GL 4,5, wspierają standard Open GL 4,4. 

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści kartę graficzną 

obsługującą standard Open GL 4,4, charakterystyczny dla obecnej linii procesorów Intel ósmej 

generacji? 

Jednocześnie zwracamy uwagę Zamawiającego, że udzielenie negatywnej odpowiedzi, naszym 

zdaniem, spowoduje, że nie będzie można złożyć ważnej oferty. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści kartę graficzną obsługującą standard Open GL 4,4 i dokona stosownej 

zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej  

 /-/ 

Mateusz Saczywko 
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