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Poniżej zamieszcza się zapytanie i odpowiedź do ogłoszonego postępowania, którego
przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
Zgodnie z treścią Art. 25. 1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania. Mając na uwadze zakres i charakter przedmiotu zamówienia żądanie
certyfikatu TCO jest bezprzedmiotowe. Certyfikat TCO jest wydawany przez, zagraniczną, szwedzką
spółkę, określna on ergonomię urządzeń biurowych, jednakże głównie certyfikat odnosi się do badania
ergonomii monitorów komputerowych, aniżeli samych jednostek centralnych. Obecnie żaden z
rodzimych, Polskich producentów komputerów stacjonarnych nie posiada certyfikatu TCO. Wobec
powyższego czy Zamawiający zamierza zawęzić krąg potencjalnych dostawców komputerów oraz
ograniczyć konkurencję jedynie do kilku zagranicznych producentów komputerów?
Szeroko pojęte względy ergonomii zestawów komputerowych Zamawiający może wyartykułować
poprzez określenie parametrów funkcjonalnych urządzeń, nie zaś przez posiadanie „certyfikatów”.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający odstąpił od wymagania
ww. certyfikatu.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na wniesione pytanie informuje że wymóg Certyfikatu TCO, nie
jest spowodowany, chęcią zawężenia kręgu potencjalnych dostawców, jednak
uzyskanie wymaganego certyfikatu pozwala potwierdzić, iż oferowany produkt
spełnienia wymagane przez nas kryteria w zakresie:
- Wydajności energetycznej
- Zmniejszenia występowania niebezpiecznych substancji
- Ergonomiki i przystosowanie produktu przyjaznego w użytkowaniu
- Bezpieczeństwa promieniowania i emisji elektromagnetycznej
- Design oraz recyclingu (bezpieczeństwo utylizacji produktu)
- Żywotności produktu
- Pakowania (opakowanie nie powinno zawierać niebezpiecznych substancji i
powinno być bezpieczne dla transportu produktu)
- Systemu zarządzania środowiskiem (ISO 14001 i EMAS)
- Testowania dodatków (wszystkie dodatkowe części dołączane, są testowane
według tych samych parametrów co produkt)
- Odpowiedzialności społecznej za warunki pracy (programy CSR włączając EICC
i SA8000 oraz audyt warunków pracy).
W związku z powyższym, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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