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Katowice 27.08.2020r. 

 

  

 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego”, nr rej.: DZP.381.064.2020.DW. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ / ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1.  W związku z opisanym wymogiem posiadania przez oferowany sprzęt oznakowania (certyfikatu) TCO 

certified, zwracamy się z prośbą o wyspecyfikowanie warunków równoważności co do przedmiotowego dokumentu lub 

dopuszczenie produktu o zaproponowanych poniżej atestach, certyfikacjach, świadectwach itp. zgodnie z 

obowiązującymi standardami w branży IT. Informujemy, że oznakowanie TCO certified prowadzane jest przez szwedzki 

podmiot TCO Development na podstawie zestawienia zatwierdzonej przez ww. organizację, listy szeregu pojedynczych 

norm i standardów, charakteryzujących dany podmiot oraz wprowadzany na rynek produkt. Obligatoryjnie należy 

zaznaczyć, że nie wszyscy producenci chcą, prowadzą, zgłaszają, a także rejestrują wytwarzane produkty w bazie TCO 

Development pomimo, posiadania pełnej listy katalogu restrykcji, wypełniając z naddatkiem postawione wymagania 

względem przedmiotowego oznaczenia. Sam brak wpisu na liście prowadzonej przez prywatny podmiot, który pobiera 

stosunkowe wysokie opłaty za samą tylko weryfikację dokumentacyjną i publikację produktów na prowadzonej stronie 

internetowej, nie może mieć żadnych podstaw, co do wymogów opisu przedmiotu zamówienia. Będące w obrocie 

produkty, charakteryzują się często parametrami niejednokrotnie wyższymi w zakresie ergonomiczności, 

ekonomiczności, środowiska, działań społecznych i energetycznych oraz bezpieczeństwem używania, a nie są 

umieszczane na szczególnych listach, konkretnych organizacji, gdyż już takie działanie stwarza niepotrzebne ukrycie i 

przeniesienie kosztów oznakowania produktu na klientów, co stoi w sprzeczności z polityką zrównoważonego rozwoju 

wielu producentów. Z uwagi na powyższe, wnioskujemy o dopuszczenie produktów charakteryzujących się poniższymi 

parametrami, atestami oraz standardami, ujętymi również w zakresie jednostki produkcyjnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem wymogów dla oznakowania „TCO certified” tj. W zakresie, społecznie odpowiedzialnej produkcji: 

- Producent prowadzi rejestr dostawców ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwanych minerałów, w tym minerałów 

konfliktowych i kobaltu 

- Producent stosuje kodeks postępowania: na zgodność i odpowiednie działania naprawcze, wewnętrznie weryfikowane, 

dla wytwarzanych urządzeń 

- Producent przechowuje i przetwarza informacje zgodnie z normą ISO 27001 

- Producent monitoruje postępy i działania naprawcze w zakładach objętych wysokim ryzykiem wystąpienia niespójności 

zdarzeń krytycznych 

- Producent stosuje system zarządzania w zakresie przeciwdziałania korupcji i zgłaszania nieprawidłowości wg ISO 

37001 

- Producent nadzoruje i przeciwdziała narażaniu pracowników na niebezpieczne chemikalia stosowane w produkcji 
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- Producent stosuje się do obowiązującego prawa pracy, przestrzega podstawowe konwencje MOP (ILO) i Konwencje 

Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka 

- Producent ogranicza negatywny wpływ produkcji z uwzględnieniem wpływu na środowisko tj. stosuje system 

zarządzania produkcji, ochrony środowiska i zużycia energii wg ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001 

W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika wraz z przedłużeniem żywotności i wydajności produktu: 

- Produkt jest bezpieczny elektrycznie, ma ograniczony poziomu hałasu, pola elektrycznego i magnetycznego, posiada 

stosowne atesty, raporty i badania wg ISO 7779, ISO 9296 oraz ECMA-370, spełnia wymogi dyrektyw LVD i EMC 

- Produkt posiada konstrukcje o wysokiej (zdrowej) jakość obrazu (jeżeli dotyczy) oraz możliwości personalizowanej 

regulacji ustawień dla poprawnej pracy użytkownika (jeżeli dotyczy) 

- Produkt posiada efektywność energetyczną na poziomie Energy Star® lub równoważną tj. spełniającą podobne 

charakterystyki poboru mocy i wydajności energetycznej 

- Produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE – RoHS II 

- Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami standardu IEEE 1680.1 

- Produkt posiada stosowne oznaczenia wg ISO 11469, zgodnie z ISO 1043 

- Produkt spełnia wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 

973) 

W zakresie odzysku materiałów produkcyjnych wraz z redukcją substancji niebezpiecznych: 

- Producent posiada opcje zwrotu zużytych produktów 

- Producent stosuje opakowania nadające się do recyklingu dla oferowanych produktów 

- Producent stosuje procedury w zakresie redukcji lub całkowitej eliminacji substancji niebezpiecznych, w tym metali 

ciężkich (bez względu na przepisy RoHS) 

- Producent prowadzi wskaźniki zrównoważonego rozwoju, czyli dane na temat zużycia energii, masy i zawartości 

tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, określając postępy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju 

Powyższe parametry równoważności są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zielonych zamówień 

publicznych (GPP) w tym Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) odnoszącej się do kwestii 

środowiskowych w przedmiotowych obszarach, a także z utrwalonym stanowiskiem orzeczeń Krajowej Izby 

Odwoławczej jak np. KIO 1226/17 – Cyt. „Komputery zaoferowane przez Odwołującego spełniają wymagania normy 

E.S., co potwierdza de facto wskazany powód odrzucenia oferty - Zamawiający nie twierdzi, iż zaoferowane komputery 

nie spełniają normy E. S., a jedynie pisze, że nie znajdują się w katalogu zarejestrowanym na stronie internetowej 

www….(…) odróżnić należało opis przedmiotu zamówienia zawierający określone wymogi dla sprzętu od sposobu 

potwierdzenia spełniania tych wymagań, gdzie Zamawiający ograniczył swoją rolę do weryfikacji formalnej.” , KIO 

1226/17 – Cyt. „Dokonując tak zakrojonych ustaleń, Izba uwzględniła przy tym pogląd wyrażony w orzeczeniu wydanym 

w sprawie KIO 2844/13, zgodnie z którym: "wykonawca uprawniony jest do zaoferowania przedmiotu zamówienia 

równoważnego do opisanego przez zamawiającego. Równoważność to rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame 

z opisem przedmiot zamówienia, ale które powodują, że zamawiający uzyska urządzenie w pełni odpowiadające jego 

potrzebom i celowi zamówienia. Stanowisko takie znajduje poparcie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 

sierpnia 2008 roku sygn. akt KIO/UZP 967/09, zgodnie z którym pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości 

produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby ją pozorną i w praktyce 

niemożliwą do spełnienia. Również w wyroku z dnia 12 grudnia 2008 roku sygn. akt KIO/UZP 1391/08 Krajowa Izba 

Odwoławcza stwierdziła, że nie można przyjąć, iż równoważny produkt ma mieć wszystkie identyczne cechy produktu 

wskazanego w dokumentacji zamawiającego." Mając powyższe na uwadze, wnosimy o stosowną modyfikację opisu 

przedmiotu zamówienia w przywołanym zakresie. 

Odpowiedź: Działając na podst. 38 ust 4 ustawy PZP Zamawiający rezygnuje z wymagania, aby sprzęt posiadał 

certyfikat TCO – dotyczy wszystkich pozycji. 
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Pytanie 2.   Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 5) – 

Obudowa. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera którego obudowa umożliwia zamontowanie 4 szt. dysków 

3,5” oraz dodatkowo 2 szt. dysków M.2 NVMe? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera, którego obudowa umożliwia zamontowanie 4 szt. 

dysków 3,5” oraz dodatkowo 2 szt. dysków M.2 NVMe. 

Pytanie 3.   Dotyczy: Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia. Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1,2,3,4,5) – 

Gwarancja, Wsparcie techniczne. W opisie przedmiotu Zamawiający wymaga: „Każdy dostarczony system winien 

posiadać informacje o konfiguracji dostarczonego systemu wraz z informacją o poziomie gwarancji oraz o terminie jej 

rozpoczęcia i zakończenia z możliwością sprawdzenia tych informacji na stronie producenta sprzętu” oraz „Dostęp do 

najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera”. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający 

wymaga aby podane funkcjonalności były możliwe do realizowania najpóźniej na dzień składania ofert poprzez 

ogólnodostępne strony Producenta oferowanego sprzętu? 

Odpowiedź: Tak. 

Pytanie 4.   Czym w istocie jest TCO? Zgodnie z definicją  zamieszczoną  na portalu Wikipedia: TCO (Tristemannens 

Centralorganisation) — norma będąca certyfikatem jakości, przyznawanym głównie monitorom komputerowych oraz 

elektronicznym urządzeniom biurowym, oceniającym ich zgodność  m. in. pod względem: emisji promieniowania, 

ergonomii, energooszczędności i ekologii. Definiuje następujące parametry: czytelność  i stabilność  obrazu, odporność  

na zakłócenia zewnętrzne, emisję  promieniowania, energooszczędność  oraz bezpieczeństwo elektryczne. Certyfikacja 

jest prowadzona przez szwedzką  konfederację  zawodową  TCO Development (Unia  Pracodawców), będącą  spółką  

zależną  od Tjanstenens Centralorganisation Organization (TCO),  bezpośrednio odpowiedzialną  za rozwój i 

przyznawanie certyfikatów zgodności. Norma jest głównie  znana z certyfikacji monitorów komputerowych (TCO 95, 99, 

03, 5.0, 6.0, 7.0). Jest także przyznawana  dla: drukarek (TCO 99), mebli biurowych (TCO 04) i telefonów komórkowych 

(TCO 01).  źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/TC03 norma)  

Jak wynika z powyższego, TCO jest certyfikatem przyznawanym sprzętowi komputerowemu przez  jedną  ze szwedzkich 

spółek w razie spełnienia przez ten sprzęt warunków dowolnie określonych  przez tę  spółkę. W momencie ogłoszenia 

postępowania na stronie internetowej szwedzkiej spółki  nadającej certyfikat TCO, znajdują  się  jedynie komputery 

trzech firm: HP, DELL oraz Lenovo. Co  istotne, nie znajdziemy na tej stronie komputerów innych czołowych dostawców 

komputerów takich  jak Apple, ACER, ASUS, FUJITSU, MSI nie wspominając o polskich producentach takich jak NIT, 

PRZP, E Planeta. Stosownie do art. 29 ust.3 pzp: przedmiotu zamówienia nie można opisywać  przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić  do uprzywilejowania lub wyeliminowania 

niektórych wykonawców lub produktów, chyba  że jest to uzasadnione specyfiką  przedmiotu zamówienia i zamawiający 

nie może opisać  przedmiotu zamówienia za pomocą  dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą  wyrazy "lub równoważny". Przytoczony powyżej przepis zawiera generalny zakaz opisywania przedmiotu 

zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,  źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty, o ile może to prowadzić  do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców. W 

przedmiotowej sprawie niewątpliwym jest, że certyfikat TCO posiada sprzęt komputerowy tylko niektórych producentów, 

a co z tym idzie wprowadzenie tego typu wymogu powoduje, że tylko nieliczni producenci dysponują  sprzętem zgodnym 

z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Tym samym, wprowadzenie do SIWZ wymogu posiadania certyfikatu TCO eliminuje 

z przedmiotowego postępowania większość  potencjalnych wykonawców. Posłużenie się  w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia określeniem TCO może zostać  uznane jako zgodne z Pzp tylko w wypadku, gdy byłoby to uzasadnione 

specyfiką  zamówienia oraz gdyby Zamawiający nie mógł  opisać  przedmiotu zamówienia za pomocą  dostatecznie 

dokładnych określeń. W tym kontekście należy zwrócić  uwagę  na kryteria jakie musi spełnić  sprzęt komputerowy, aby 
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uzyskać  wymienionej powyżej szwedzkiej spółki certyfikat TCO. Są  to (za Wikipedią): wydajność  energetyczna 

(obowiązująca norma Energy Star),  

- zmniejszenie występowania niebezpiecznych substancji (kadm, rtęć, ołów i chrom sześciowartościowy),  

- ergonomika i przystosowanie produktu przyjaznego w użytkowaniu (kąty widzenia, ostrość  i kontrast, właściwości 

akustyczne),  

- bezpieczeństwo promieniowania i emisji elektromagnetycznej (testowanie produktów pod względem bezpieczeństwa 

podzespołów elektrycznych i emisji elektro-magnetycznej), design oraz recycling (bezpieczeństwo utylizacji produktu),  

- żywotność  produktu (wydłużone normy czasowe dla bezawaryjnej pracy),  

- pakowanie (opakowanie nie powinno zawierać  niebezpiecznych substancji i powinno być  bezpieczne dla transportu 

produktu),  

- system zarządzania środowiskiem (ISO 14001 i EMAS),  

- testowanie dodatków (wszystkie dodatkowe części dołączane, są  testowane według tych samych parametrów co 

produkt),  

- odpowiedzialność  społeczna za warunki pracy (programy CSR włączając EICC i SA8000 oraz audyt warunków pracy). 

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/TCO_(norma)W stanie faktycznym niniejszej trudno uznać, aby opisanie przedmiotu 

zamówienia przy pomocy nazwy własnej TCO było uzasadnione specyfiką  zamówienia. W pierwszej kolejności należy 

stwierdzić, że aby rozpatrywać  spełnienie tej przesłanki przedmiot zamówienia powinien odznaczać  się  ową  

„specyfiką". Tymczasem przedmiotowe postępowanie dotyczy dostawy sprzętu komputerowego, i podobnie jak szereg 

innych analogicznych postępowań  nie wykazuje żadnej bliżej określonej specyfiki. Niekiedy Zamawiający utożsamiają  

przesłankę  uzasadnionej specyfiki zamówienie z „uzasadnionymi potrzebami zamawiającego", co jest zasadniczo 

błędne, gdyż  żaden z przepisów pzp dotyczących sposobu opisu przedmiotu zamówienia nie posługuje się  tym drugim  

terminem (taki pogląd jest często wynikiem opacznej interpretacji niektórych orzeczeń  KI). Nawet w takim wypadku 

trudno jest wskazać  na jakiekolwiek (nawet wyłącznie potencjalne) potrzeby Zamawiającego, które uzasadniałyby 

potrzeba posiadania sprzętu certyfikowanego właśnie za pomocą  TCO, podczas gdy zamawiający może (a nawet 

powinien) oczekiwać  od sprzętu komputerowego konkretnych wymogów opisywanych za pomocą  powszechnie 

znanych parametrów technicznych. Wymóg posiadania przez sprzęt komputerowy certyfikatu TCO był  już  przedmiotem 

rozważań  KIO w uchwale z dnia 27 marca 2015 roku, sygn. KIO/KD 15/15. W stanie faktycznym sprawy, w którym  

Zamawiający choć  nie wymagał  przedłożenia wraz z ofertą  certyfikatu TCO, to sformułował  wymóg zgodnie z którym 

sprzęt powinien ten certyfikat posiadać, Izba stwierdziła jednoznacznie w ślad za opinią  biegłego, że omawiany wymóg 

należy uznać  za nadmierny, a co za tym idzie naruszający zasadę  uczciwej konkurencji. W odniesieniu do zastrzeżeń  

zamawiającego w przedmiocie stwierdzonego w Informacji o wyniku kontroli naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, 

polegającego na wymogu posiadania certyfikatu TCO przez zestaw komputerowy Ali in One oraz monitory wchodzące  

w skład zestawu „Komputer stacjonarny wraz z wyposażeniem", wskazano, iż  zamawiający w zastrzeżeniach podniósł, 

że opis przedmiotu zamówienia nie przewidywał  obowiązku przedłożenia ww. certyfikatu wraz z ofertą. Jednakże, ww. 

naruszenie stwierdzone w Informacji o wyniku kontroli nie odnosi się  do art. 25 ust. 2 ustawy Pzp, który określa, jakich 

dokumentów może  żądać  od wykonawców zamawiający. Naruszenie dotyczy wymogu posiadania przez ww. 

urządzenia certyfikatu TCO, nie zaś  wymogu przedłożenia go razem z ofertą  (który to wymóg, jak wskazuje 

zamawiający, nie był  przewidziany). Biegły w opinii wskazał, iż  wymóg posiadania ww. certyfikatu uznać  należy za 

nadmierny, bowiem „wiele urządzeń  (szczególnie pochodzących od wiodących producentów sprzętu komputerowego) 

spełnia wymogi norm TCO, natomiast producenci nie zawsze zabiegają  o certyfikację  urządzeń". Mając na uwadze 

powyższe, uznano, iż  zamawiający w zastrzeżeniach nie odniósł  się  do stwierdzonego naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy 

Pzp, nie kwestionował  bowiem, że wymóg posiadania przez ww. urządzenia certyfikatu TCO w sposób nieuzasadniony 

ograniczał  konkurencję. Zamawiający wskazał  jedynie, iż  w siwz nie przewidziano wymogu przedłożenia certyfikatu 

TCO wraz z ofertą, co nie jest równoważne z wymogiem posiadania certyfikatu TCO przez zamawiane urządzenia. 

Wobec powyższego Prezes Urzędu podtrzymał  stanowisko zawarte w informacji o wyniku kontroli, iż  wymóg 

posiadania certyfikatu TCO przez komputery All in One oraz monitory wchodzące w skład zestawu „Komputer 

stacjonarny wraz z wyposażeniem", w sposób nieuzasadniony ograniczał  konkurencję, wobec czego naruszał  art. 29 
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ust. 2 ustawy Pzp. Jak już  wyżej wspomniano certyfikat TCO przyznawany jest przede wszystkim dla monitorów 

komputerowych, wyświetlaczy oraz innych elektronicznych urządzeń  biurowych w tym dla stacji roboczych. Owszem, 

certyfikacje TCO w zakresie monitorów czy też  wyświetlaczy komputerowych można uznać  za trend rynkowy. Jeżeli 

chodzi jednak o stacje robocze, to tak jak już  wcześniej stwierdzono certyfikacji przez TCO został  poddany sprzęt 

sygnowany przez zaledwie 2 — 3 producentów. Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy zauważyć, że 

wprowadzenie wymogu posiadania certyfikatu TCO w odniesieniu wyłącznie do monitorów nie spowodowałoby tak 

drastycznego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców. Lista producentów monitorów komputerowych 

spełniających ten warunek jest bowiem istotnie dłuższa nil analogiczna lista komputerów All in One. Wymóg posiadania 

certyfikatu TCO można rozpatrywać  także z punktu widzenia naruszenia 30b ust. ł  i ust. 2 pzp. Zgodnie z art. 30b ust. ł  

pzp: zamawiający może wymagać  od wykonawców przedstawienia certyfikatu wydanego przez jednostkę  oceniającą  

zgodność  lub sprawozdania z badań  przeprowadzonych przez tę  jednostkę  jako  środka dowodowego 

potwierdzającego zgodność  z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny 

ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Definicję  niezależnej jednostki certyfikującej zawiera ust. 2 przytoczonego 

powyżej artykułu zgodnie z którym: przez jednostkę  oceniającą  zgodność  rozumie się  jednostkę  wykonującą  

działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację  i kontrolę, akredytowaną  zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania 

w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się  do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym 

rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). Co jednak istotne podmiot nadający certyfikat 

TCO - szwedzkie TCO Development nie mieści się  w tej definicji, a co za tym idzie zamawiający nie może wymagać  w 

Opisie przedmiotu Zamówienia posiadania przez sprzęt przedmiotowego certyfikatu. W szczególności TCO 

Development nie jest jednostką  akredytowaną  zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.  

POWYŻSZA ZMIANA SIWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. 
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