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dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawl? Sprzl?tu komputerowego oraz urzqdzen
peryferyjnych w ramach zadania pn.: "Doposatenie pracowni dydaktycznych Zespolu
Szk61 Ponadgimnazjalnych im. Wladyslawa Stanislawa Reymonta w Rawie Mazowieckiej
w sprzl?t komputerowy" realizowanego w ramach projektu "Zawodowe drogowskazy"
wsp6fflnansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa t.6dzkiego na lata 2014-2020, znak
sprawy 30812019

- tresc zapytania wraz z wyjasnieniem

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych
(tekst jedn. Oz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informujl?, te do Zespolu Szk61 Ponadgimnazjalnych
im. Wladyslawa Stanislawa Reymonta w Rawie Mazowieckiej (dalej Zamawiajqcy) wplynl?lo zapytanie,
dotyczqce tresci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), kt6rego tresc zawarta jest
ponitej. Na zlotone zapytanie Zamawiajqcy udziela nastl?pujqcej odpowiedzi:

Pytanie 1:
W Opisie Przedmiotu Zam6wienia, Zamawiajqcy zawar! zapis dotyczqcy pozycji 6. Komputer
stacjonarny wraz z oprogramowaniem oraz 12. Stanowisko komputerowe:
Certyfikaty i standardy:
Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie: http://tco.bright/y.se/plslnvP/!tco search - zalqczyc
do oferty wydruk ze strony
W zwiqzku z ww. postl?Powaniem wnosimy 0 usunil?cie wymogu posiadania przez oferowany
komputer - TCO Certyfikat lub zmianl? jego opisu poprzez opisanie
wymagan jakosciowych na potwierdzenie kt6rych skladany jest wskazany certyfikat oraz certyfikaty
r6wnowatne.
Zqdanie wymogu posiadania przez oferowane komputery Certyfikatu TCO, narusza zasadl? uczciwej
konkurencji. Nie jest motliwym uzyskanie certyfikatu TCO dla
zaoferowanego Sprzl?tu w terminie przewidzianym na skladanie ofert.
Certyfikat TCO wystawiany jest odplatnie, wylqcznie przez szwedzkq sp6lkl? TCO Development co
znaczqco ogranicza jego uzyskanie.
Wym6g posiadania powytszego certyfikatu jest nadmierny i ogranicza w spos6b nieuprawniony
uczciwq konkurencjl? W chwili obecnej jedynie dw6ch zagranicznych
producent6w Sprzl?tu komputerowego posiada certyfikaty TCO dla wskazanego w S/WZ komputera.
W zakresie nieuzasadnionego ograniczenia uczciwej konkurencji podobne stanowisko wyrazila
Krajowa Izba Odwolawcza w uchwale z dnia. 27 marca 2015 r. KIO/KD15/15
"Biegly w opinii wskazal, it wym6g posiadania ww. certyfikatu uznac nalety za nadmierny, bowiem
"wiele urzqdzen (szczeg6lnie pochodzqcych od wiodqcych producent6w
Sprzl?tu komputerowego) speinia wymogi norm TCO, natomiast producenci nie zawsze zabiegajq
o certyfikacjl? urzqdzen".

Majqc na uwadze powytsze, wnosimy 0 odniesienie sil? do stwierdzonego naruszenia art. 29 ust. 2
ustawy Pzp.
Wym6g Certyfikatu TCO nie majq i nie mogq miec tadnego uzasadnienia w faktycznych potrzebach
Zamawiajqcego, a zmierzajq jedynie do ograniczenia konkurencji w
niniejszym postl?Powaniu.
Certyfikat TCO to certyfikat przede wszystkim popularny i stosowany do certyfikacji monitor6w
i wyswietlaczy komputerowych.
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W odniesieniu do komputer6w stacjonarnych, wym6g certyfikatu w tym zakresie na/ety traktowac jako
rozwiqzanie abso/utnie niestandardowe, stosowane jedynie jako
swego rodzaju wyjqtek. Wym6g posiadania powytszego certyfikatu, a wlasciwie jego brak
uniemotliwia po/skim producentom, jak i wif?kszosci zagranicznych zaoferowanie
konkurencyjnego sprzf?tu.
Certyfikat TCa nie wplywa na funkcjona/nosc; trwalosc czy wydajnos6 produktu. Jesli te,
funkcjona/nosci, kt6re zapewnia certyfikat TCa Sq k/uczowe d/a Zamawiajqcego,
zwracamy sif? z prosbq 0 precyzyjny opis cech technicznych tub; funkcjona/nych z odwolaniem sif? np.
do Po/skich Norm Jakosci.

Odpowiedi: Na po/skim rynku jest co najmniej 4 producent6w posiadajqcych d/a swojego sprzf?tu
certyfikat TCa, co za tym idzie 0 wie/u wif?cej dostawc6w ma motliwosc dostarczenia bez
najmniejszych prob/em6w taki certyfikat.
W zwiqzku z powytszym nie zachodzi ograniczanie konkurencji, Zamawiajqcy nie dopuszcza zmian
i wymaga certyfikat TCa d/a pozycji 6. Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem oraz pozycji
12. Stanowisko komputerowe
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