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PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021r. poz. 1129) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn.

Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina”

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2022/BZP 00225527/01 data
zamieszczenia 27 czerwca 2022r. do zamawiającego wpłynęły prośby Wykonawców o wyjaśnienie
wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie:
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w
obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych
komputerach system operacyjny Windows 11 Pro Education dostarczany w ramach programu STF
(„Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo? Firma Microsoft udostępniła dokument
uprawniający tzw. „LOE” dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (15568B), w którym informuje, że
przyznany został wyjątek na wykorzystanie przez Gminy w ramach programu społecznego urządzeń,
które umożliwią uczniom zdalne uczenie oraz użytek osobisty. Ponadto firma Microsoft udostępnia
adres email na który można kierować zapytanie w sprawie możliwości wykorzystania licencji
edukacyjnych w projekcie "Granty PPGR": edukacja@microsoft.com.

Odpowiedź:
Przywołany w pytaniu znak sprawy IZP-I.271.15.2022 dotyczy dostawy zestawów komputerowych na
potrzeby funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Iłowej i jednostek podległych, w związku z tym
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w oferowanych urządzeniach systemu operacyjnego
Windows 11 Pro Education.
Pytanie:
Mam pytania dotyczące specyfikacji sprzętowej: Zamawiający w SWZ w załączniku nr 4, dla
wszystkich urządzeń, zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały wymagania normy Energy
Star i posiadały Certyfikat Energy Star 8.0. Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie
przestał funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego stronie
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internetowej https://www.eu-enegrystar.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 oznaczenia 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 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 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.
Odpowiedz:
Zamawiający odstępuje od wymogu spełnienia przez oferowany sprzęt normy Energy Star i
posiadania Certyfikat Energy Star 8.0.

