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Warszawa, dn. 04 grudnia 2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, pn.: „Zakup UPS-ów” (znak sprawy: BOU-IV.272.63.2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018, poz. 1986), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postępowania,
do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:
W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 zapisano: gniazda wejściowe 1 x IEC 320 C20. Zasilacze o
takiej mocy 8-9 kW zasilane są za pomocą listwy z zaciskami. Gniazda, które wpisał zamawiający
nie mogą przenieść mocy 8-9 kW (montowane są standardowo w zasilaczach o mocy do 3000 VA).
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z wejściem na listwę. Zamawiający musi dysponować
odpowiednio przygotowaną dedykowaną instalacją elektryczną dla podłączenia zasilaczy o takiej
mocy. Nie są to zasilacze typu plug and play.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozwiązania z wejściem zasilania w postaci listwy z zaciskowej.

Pytanie 2:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilaczy, które zostaną dostarczone z dwoma listwami
rakowymi wyposażonymi każda w gniazda wyjściowe Schuko ( punkt 4 – specyfikacja zasilacza typu
1 oraz punkt 5 zasilacza typu 2
Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986), uprzejmie informuję, iż Zamawiający dokonuje zmiany treści

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
1.

Rozdział IX Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ IX.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach tej samej części.
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.272.63.2018 – zakup UPS-ów
Nie otwierać przed 10 grudnia 2018r. przed godz. 10:00.
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 lub
dostarczyć do Biura Podawczego, w terminie do dnia 10 grudnia 2018 do godz. 09:00.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
2.

Rozdział XI Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ XI.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 10 września 2018 o godz. 10:00 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.
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. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający 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.

3.

Rozdział XIII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ XIII.
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 Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
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:

max. 60

najniższa łączna cena brutto zamówienia
---------------------------------------------------------------x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
łączna cena brutto oferty ocenianej

Okres gwarancji:
- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 35 miesiące, wówczas
otrzyma 0 pkt
- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji od 36 do 59 miesięcy –
otrzyma 15 pkt
- jeśli wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 miesięcy i więcej –
otrzyma 40 pkt

max. 40

Zaoferowanie okresu gwarancji na krótszego niż 35 miesiące będzie
skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
4.

Formularz ofertowy przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

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