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Dotyczy:  Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego dla jednostek oświatowych  

w Gminie Rytwiany 
 

 

Pytanie nr 1: Zamawiający w specyfikacji przetargowej zawarł wymóg aby oferowane 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. 

 

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza sprzęt nie spełniający wymogów ENERGY STAR. 

 

Pytanie nr 2 - Komputery stacjonarne / laptopy 

 

Zamawiający w pozycji System operacyjny wymaga licencji z kluczem produktu na naklejce. Mając na 

uwadze, że od długiego czasu producenci urządzeń komputerowych stosują licencje cyfrowe (klucz 

produktu trwale zaszyty w BIOS) zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie takiej 

właśnie licencji. 

 

Odpowiedz nr 2: Zamawiający dopuszcza licencje cyfrowe (klucz produktu trwale zaszyty w 

BIOS) 

 

 



   

 

 
Pytanie 3 - Laptop z pakietem oprogramowania biurowego typ 1 

 

Zamawiający w pozycji pamięć masowa wymaga dysku w technologii hybrydowej SSD, minimum 240 

GB SATA. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższy wymóg należy traktować jako technologię SSHD , czy 

jednak Zamawiający ma na myśli dyski SSD (Solid State Disk), które są obecnie najpopularniejszym 

nośnikiem danych? Technologia SSHD jest rozwiązaniem starym i wycofywanym przez producentów 

urządzeń. 

Odpowiedz nr 3:  W pozycji zapisu „dysk w technologii hybrydowej SSD” zamawiający dopuszcza oba 

rozwiązania: SSHD i SSD (Solid State Disk). 

 

Wójt Gminy Rytwiany 
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