
  

 

Warszawa, dnia 20 października 2015 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. dostawa sprzętu 
informatycznego, oprogramowania z licencjami oraz urządzeń wielofunkcyjnych (sygnatura 

sprawy: 87/DE/Z/2015) 

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm./, dalej ustawa, informuje, że wpłynął 

wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym 
postępowaniu. Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, niniejszym przekazuje treść zapytań i 

odpowiedzi. 

 

1) Czy certyfikaty wystawione przez producenta mogą być w języku angielskim, w związku z tym że nie 
wszyscy producenci posiadają tłumaczenia na język polski ponieważ certyfikat CE, ISO energy star. 
wystawiane są na rynek europejski i zwyczajowo są to dokumenty w języku angielskim. 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt 11 opisu przedmiotu zamówienia dostarczony 
przedmiot zamówienia (m.in. sprzęt, urządzenia, materiały) muszą posiadać znaki firmowe producenta, 
oznakowanie zgodności (CE), znak spełniający normy energooszczędności oraz świadectwa jakości, 
certyfikaty, atesty i aprobaty wystawione przez podmiot prawny lub osoby fizyczne zajmujące się sprzedażą 
i dostawą przedmiotowego zakresu zamówienia. W przypadku gdy ww. wymóg nie zostanie spełniony 
przedmiot zamówienia nie zostanie przez Zamawiajacego przyjęty. 

Oznacza to, że ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana najpóźniej w dniu dostawy. Tym samym 

nie jest wymagane załączenie ww. dokumentów do oferty. 

 

2) Certyfikaty iso energy star ce. są wystawiane na gotowe produkty takie jak komputery monitory drukarki 
notebooki. Producenci pojedynczych komponentów nie wyrabiają powyższych certyfikatów dla pojedynczych 
elementów. Czy do dokumentacji przetargowej wystarczy dołączyć wymagane certyfikaty ISO ENERGY STAR 
ORAZ CE DLA poniższych produktów tj. komputery PC, NOTEBOOKI, MONITORY ORAZ URZĄDZENIA 
DRUKUJĄCE. 

 

Odpowiedź Zamawiającego brzmi następująco: 

Zamawiający informuje, że ww. certyfikaty wymagane są dla ww. produktów, przy czym oznaczenie CE muszą 

posiadać także komponenty, dla których jest obowiązek oznaczania tych produktów znakiem CE. 

Zamawiający przypomina, że nie jest wymagane załączenie ww. dokumentów do oferty. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, dokonuje zmiany SIWZ w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert do dnia 26.10.2015 r. do godz. 10.00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się w 

dniu 26.10.2015 r. o godz. 10.15. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje niezmienione. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie zmian SIWZ prowadzących do zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu. 


