Warszawa, 10 lipca 2018r.
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 17/18/PN) na dostawę
monitorów komputerowych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie informuje, iż w dniu
09.07.2018r., do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ oraz
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej NCBR.
Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

Pytanie 1
Zamawiający w SIWZ zawarł wymóg, aby oferowane urządzenia spełniały
wymagania normy Energy Star oraz znajdowały się w katalogu www.euenergystar.org. Zwracamy uwagę, że program EU ENERGY STAR obecnie przestał
funkcjonować. Zgodnie z informacją zawartą na wskazanej przez Zamawiającego
stronie internetowej https://www.eu-enegrvstar.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 n a 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.
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Odpowiedź
W związku z tym, iż norma EnergyStar nie jest już obwiązująca dla urządzeń produkowanych
po 20.02.2018r., Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania normy EnergyStar.
Jednocześnie Zamawiający wykreśla z treści SIWZ wszelkie wymogi i odniesienia w zakresie
certyfikacji lub spełnienia wymogów.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień jest konieczny dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert zostaje przesunięty na 20 lipca
2018 r. godz. 13:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój
nr 204 piętro 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 20 lipca 2018 r.
o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 108 piętro 1
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