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sprawa nr: DO.3701.1.11.2019      Katowice, dn. 17.06.2019r. 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

ZAPYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że dniach 17.06.2019r. wpłynęły 

zapytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza niżej zamieszczoną modyfikację w treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz  z odpowiedzią i modyfikacją: 

Pytania: 
Pytanie 1 : 

„Zamawiający  w  specyfikacji  przetargowej  zawarł  wymóg  aby  oferowany  sprzęt komputerowy, 

spełniał wymagania normy Energy Star. Zwracamy  uwagę  na  to, że  program  EU  ENERGY  STAR  

nie  obowiązuje  na  terenie  Unii Europejskiej.  Zgodnie  z  informacją na  stronie  internetowej  

programu www.eu-energystar.org z dniem   20   lutego   2018   roku   wygasła   umowa   z   dnia   26   

czerwca   2001   r,   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:  

1. Nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star.  

2. Prawo  oznaczania  logo  Energy  Star  dotyczy  wyłącznie  urządzeń wprowadzanych  na  rynek 

amerykański.  

3. 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 niestosowanie 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.”  

 

Pytanie 2:  

„Pytanie dotyczące: Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część A – zestaw 

komputerowy – 32szt., Monitor – 32szt., Drukarka laserowa monochromatyczna duża – 1szt., 

Drukarka laserowa monochromatyczna średnia – 1szt., Drukarka laserowa monochromatyczna mała – 

5szt., Skaner dokumentowy – 3szt., Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 – 

1szt., Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 – 1szt., oraz Część D – Zestaw 

komputerowy – 2szt., Monitor LCD – 2szt., Urządzenie wielofunkcyjne 1szt. – certyfikaty i standardy:  
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Zamawiający dla wszystkich powyższych urządzeń opisał wymagania w zakresie certyfikatów i 

standardów w m.in. następujący sposób: 

 

„Certyfikaty i standardy Musi posiadać następujące certyfikaty:  

(…) 

 

 

 

Pragniemy zauważyć, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał 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: 

1. Nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy 

Star (mogą być wyprzedawane jedynie zapasy magazynowe oznaczone tym logo). 

2. Prawo do oznaczania logo Energy Star dotyczy wyłącznie urządzeń wprowadzanych na rynek 

amerykański (USA i Kanada), a informacje dotyczące zakwalifikowania takich urządzeń do programu 

mogą być zamieszczone jedynie na amerykańskiej stronie www.energystar.gov 

3. 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 niestosowanie 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 modyfikuje treść załącznika nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia, poprzez 

usunięcie zapisu dotyczącego normy Energy Star, którą min. musiał posiadać sprzęt opisany w części 

A i D. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zamieszczonego na stronie internetowej załącznika nr 1 

do siwz zostanie skorygowana zgodnie z niniejszą modyfikacją. 

 

 

Powyższe zmiany są dla wszystkich Wykonawców wiążące. 

 

 
informację wytworzył: 
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