MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Jarosław Szajner

Warszawa, dn. 26 listopada 2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa czytnika ELISA do mikropłytek wraz z oprogramowaniem, komputerem
oraz drukarką z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w
Warszawie oraz dostawa urządzenia do identyfikacji narkotyków i materiałów wybuchowych z
wykorzystaniem spektrometrii RAMANA z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa Modlin” (znak sprawy: BOU-IV.272.42.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 , poz. 1986), zamawiający uprzejmie informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1. rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:
ROZDZIAŁ III.
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie dot. części I oraz części II zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż do 21
grudnia 2018 r.

2. projekt umowy w § 2 przyjmuje następujące brzmienie:
§2
TERMIN DOSTAWY i ODBIÓR
1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do …………… od podpisania umowy, jednak nie
później niż do dnia 21 grudnia 2018 r.
2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić za pośrednictwem faksu nr ………………… lub drogą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
……………………….
Zamawiającego
o dokładnym terminie dostawy, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
3. Po powzięciu wiadomości o terminie dostawy Zamawiający wydeleguje osoby do odbioru przedmiotu
umowy i powiadomi Wykonawcę o gotowości do odbioru przedmiotu dostawy.
4. Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie w obecności upoważnionych przedstawicieli stron i
polegać będzie na uruchomieniu dostarczonego przedmiotu umowy celem stwierdzenia:
a. Zawartości asortymentowej i ilościowej dostawy oraz jej zgodności
ze specyfikacją określoną w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy,
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b. Sprawności technicznej poszczególnych elementów dostawy,
c. Zgodności numerów umieszczonych na obudowach dostarczonych
z zapisami w indywidualnych kartach gwarancyjnych tych urządzeń.

urządzeń

5. W wypadku ujawnienia podczas odbioru wad przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się
w terminie wskazanym przez Zamawiającego do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego
od wad lub do usunięcia w tym terminie wad.
6. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony stosownym Protokołem Zdawczo – Odbiorczym,
zawierającym datę dostawy, rodzaj, ilość przy jednoczesnym braku uwag Zamawiającego w zakresie
określonym w ust. 4.
Odpowiedzialność za przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę przechodzi na Zamawiającego
w momencie podpisania Protokołu Zdawczo – Odbiorczego dostawy bez uwag.

3. rozdział IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:
ROZDZIAŁ IX.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią bez
naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczonej
w następujący sposób:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.42.2018 – Dostawa czytnika ELISA do mikropłytek wraz z
oprogramowaniem, komputerem oraz drukarką z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz dostawa urządzenia do identyfikacji narkotyków i
materiałów wybuchowych z wykorzystaniem spektrometrii RAMANA z przeznaczeniem dla Placówki
Straży Granicznej Warszawa - Modlin
Nie otwierać przed 29.11.2018. przed godz. 14:00.
3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, Sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52, w terminie do dnia
29.11.2018 do godz. 13:30, lub Kancelaria Główna wejście „F”, pok. 1, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

4. rozdział XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:
ROZDZIAŁ XI.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 29.11.2018 o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego w
Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
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3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy,
w szczególności dotyczące ceny.
4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej informacje o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

5. rozdział XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ XII.
Kryteria oceny ofert
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie
najwięcej punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami:
1) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - dostawa czytnika ELISA do mikropłytek wraz z oprogramowaniem,
komputerem oraz drukarką z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Warszawie
Liczba punktów

Kryterium oceny ofert
Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60.
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali
odpowiednio mniej wg wzoru:
najniższa łączna cena brutto zamówienia
---------------------------------------------------------------x
punktów oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej

60

pkt

=

max. 60

liczba

Okres gwarancji:
Wykonawca, w ramach kryterium okres gwarancji może otrzymać
następujące punkty:
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji od 36 miesięcy i więcej– 20 pkt
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji od 25 do 35 miesięcy –10 pkt
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji 24 miesiące
–0 pkt
Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy,
jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin dostawy:
Wykonawca, w ramach kryterium termin dostawy może otrzymać
następujące punkty:
– 20 pkt
- jeżeli zaoferuje okres dostawy do 7 dni
- jeżeli zaoferuje okres dostawy od 8 dni do 12 dni – 15 pkt
- jeżeli zaoferuje okres dostawy od 13 dni do 16 dni –10 pkt

max. 20

max. 20

3

- jeżeli zaoferuje okres dostawy 17 dni

– 0 pkt

Wskazanie terminu dostawy dłuższego niż 17 dni lub nie wskazanie
terminu dostawy będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2, jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

2)CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - dostawa urządzenia do identyfikacji narkotyków i materiałów
wybuchowych z wykorzystaniem spektrometrii RAMANA z przeznaczeniem dla Placówki Straży
Granicznej Warszawa – Modlin. Część II zamówienia swoim zakresem obejmuje również
przeszkolenie 20 operatorów z obsługi i użytkowania urządzenia.

Liczba punktów

Kryterium oceny ofert
Łączna cena brutto zamówienia – w ramach niniejszego kryterium
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60.
Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca najniższą
cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali
odpowiednio mniej wg wzoru:
najniższa łączna cena brutto zamówienia
---------------------------------------------------------------x
punktów oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej

60

pkt

=

max. 60

liczba

Okres gwarancji:
Wykonawca, w ramach kryterium okres gwarancji może otrzymać
następujące punkty:
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji od 36 miesięcy i więcej– 20 pkt
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji od 25 do 35 miesięcy –10 pkt
- jeżeli zaoferuje okres gwarancji 24 miesiące
–0 pkt

max. 20

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące skutkować
będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy,
jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin dostawy:
Wykonawca, w ramach kryterium termin dostawy może otrzymać
następujące punkty:
- jeżeli zaoferuje okres dostawy do 7 dni
– 20 pkt
- jeżeli zaoferuje okres dostawy od 8 dni do 12 dni – 15 pkt
- jeżeli zaoferuje okres dostawy od 13 dni do 16 dni –10 pkt
- jeżeli zaoferuje okres dostawy 17 dni
– 0 pkt
Wskazanie terminu dostawy dłuższego niż 17 dni lub nie wskazanie
terminu dostawy będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2, jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.

max. 20

4. Ostateczna ocena punktowa (K) wyliczana będzie odpowiednio dla części I oraz II wg wzoru:
K = C + G + T ; gdzie:
C – oznacza kryterium „cena brutto”
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G – oznacza kryterium „ okres gwarancji”
T – oznacza kryterium „ termin dostawy”

6. załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

BOU-IV.272.42.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy)

Ja niżej podpisana/y/My niżej podpisani
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
będąc upoważnioną/ym/do reprezentowania Wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
będącego
…… (M/Ś/D*) przedsiębiorcą, nr faksu ...................................;
nr telefonu .................................; e-mail: ……………………….
*proszę wskazać właściwe

w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr BOU-IV.272.42.2018 dotyczące
postępowania prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w trybie
przetargu nieograniczonego na
„Dostawę czytnika ELISA do mikropłytek wraz z
oprogramowaniem, komputerem oraz drukarką z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz dostawę urządzenia do
identyfikacji narkotyków i materiałów wybuchowych z wykorzystaniem spektrometrii
RAMANA z przeznaczeniem dla Placówki Straży Granicznej Warszawa - Modlin”
składam/składamy niniejszą ofertę:
I. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - dostawa czytnika ELISA do mikropłytek wraz z oprogramowaniem,
komputerem oraz drukarką z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Warszawie
Nazwa oferowanego czytnika ELISA (producent/model/typ):……………………………………………………………..
(Zamawiający wymaga załączenia karty producenta oferowanego urządzenia)

KRYTERIUM I: CENA:
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1. Łączna cena brutto zamówienia części I:

……..………………………..zł

KRYTERIUM II: OKRES GWARANCJI:
1. Wykonawca proponuje następujący okres gwarancji
………….miesiące/y
Wskazanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub nie wskazanie okresu gwarancji
będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako niezgodnej z
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
KRYTERIUM III: TERMIN DOSTAWY:
1. Wykonawca proponuje następujący termin dostawy

……….………….. dni

Wskazanie terminu dostawy dłuższego niż 17 dni lub nie wskazanie terminu dostawy będzie
skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako niezgodnej z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - dostawa urządzenia do identyfikacji narkotyków i materiałów
wybuchowych z wykorzystaniem spektrometrii RAMANA z przeznaczeniem dla Placówki Straży
Granicznej Warszawa – Modlin. Część II zamówienia swoim zakresem obejmuje również przeszkolenie
20 operatorów z obsługi i użytkowania urządzenia.
Nazwa oferowanego urządzenia do identyfikacji narkotyków i materiałów wybuchowych z
wykorzystaniem spektometrii RAMANA (producent/model/typ):………………………………………………………..
(Zamawiający wymaga załączenia karty producenta oferowanego urządzenia)

KRYTERIUM I: CENA:
1. Łączna cena brutto zamówienia części II:

……..………………………..zł

KRYTERIUM II: OKRES GARANCJI:
1. Wykonawca proponuje następujący okres gwarancji

………………….miesiące/y

Wskazanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub nie wskazanie okresu gwarancji
będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako niezgodnej z
treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
KRYTERIUM III: TERMIN DOSTAWY:
1. Wykonawca proponuje następujący termin dostawy

…..…………………dni

Wskazanie terminu dostawy dłuższego niż 17 dni lub nie wskazanie terminu dostawy będzie
skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako niezgodnej z treścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

CAŁKOWITA CENA BRUTTO ZAMÓWIENIA (poz. I.I.1)*

………………..zł

CAŁKOWITA CENA BRUTTO ZAMÓWIENIA (poz. II.I.1)**

...……………..zł
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CAŁKOWITA CENA BRUTTO ZAMÓWIENIA (poz. I.I.1 + poz. II.I.1)***
***niepotrzebne skreślić

………………..zł

OŚWIADCZENIA:
1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr BOU-IV.272.42.2018.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy/ się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr
BOU-IV.272.42.2018, udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/simy do niej żadnych
zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Uważam/y się za związaną/ego/ych/niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert (art. 297 k.k.).
7. Odpis z właściwego rejestru dostępny jest pod adresem internetowym:
............................................................................................
………………………………………………………………………………………..
8. Następujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego:
1) .....................................................................................................
2) .....................................................................................................
3) .....................................................................................................
4) ………………………………………………………………………………………………….
5) …………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………
i stanowią potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy.
9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty i które wskazujemy do
oceny spełnienia przez nas warunków udziału w postępowaniu są:
1) ............................................................................................
2) ............................................................................................
3) ............................................................................................
4) ………………………………………………………………………………………..
5) ………………………………………………………………………………………..
6) …………………………………………………………………………………………
7)
10.Oświadczam, że wypełniłam/em/iliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.
11. Oświadczam/y/, że zamówienie będzie realizowane samodzielnie / przy współudziale
podwykonawców3, którzy będą realizowali następującą część zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
2
w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
3

Niepotrzebne skreślić.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(należy wskazać część zamówienia którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy / firmy podwykonawców o ile są znane)

..............................., dn. ..............2018 r.

.....................................................................
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku w ww. zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
--//-Jarosław Szajner
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