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Warszawa, 2 lipca 2019 r.
BBA.2.262.24.2019
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na Świadczenie usług wsparcia
użytkowników sieci komputerowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
prowadzenia prac konserwacyjno - logistyczno - organizacyjnych związanych z utrzymaniem
tej sieci - helpdesk IT, informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
Pytanie 1 Dotyczy: sprzeczności wag punktowych w części III SIWZ punkt 3.2 (kryteria
oceny ofert) i 3.3 (zasady oceny ofert)
W punkcie 3.2 kryterium oceny ofert – Kryterium społeczne (Z) zostało określone
na 10%, natomiast w puncie 3.3 – Punkty w kryterium społecznym (Z) zostało określone
na 5%
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż w punkcie 3.3
części III SIWZ w kryterium społecznym (Z) pojawiła się omyłka pisarska. Mając powyższe
na uwadze Zamawiający zmienia zapisy powyższego punktu w brzmieniu „Wykonawca,
który zadeklaruje, iż przedmiot umowy w zakresie wsparcia technicznego będzie
zrealizowany przez osobę/y z niepełnosprawnością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511) otrzyma 5 punktów. Osoba ta powinna być
zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i być zaangażowana
bezpośrednio w realizację przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy”,
w następujący sposób:
„Wykonawca, który zadeklaruje, iż przedmiot umowy w zakresie wsparcia technicznego
będzie zrealizowany przez osobę/y z niepełnosprawnością w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 511) otrzyma 10 punktów. Osoba ta powinna
być zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i być zaangażowana
bezpośrednio w realizację przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy”.
Pytanie 2 Dotyczy: Formularza Ofertowego (Załącznik nr 5 do SIWZ)
W Formularzu ofertowym widnieje wykropkowane miejsce, cytuję:
„Oświadczam/y, iż do realizacji zamówienia zatrudnimy/nie zatrudnimy* ……………… osobę/y
z niepełnosprawnością (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511
z późn. zm.).
(*niepotrzebne skreślić - Uwaga: brak wykreślenia któregokolwiek z pól będzie rozumiany przez Zamawiającego jako
równoważne oświadczeniu o braku zatrudnienia ww. osób do realizacji przedmiotu zamówienia).
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Czy Wykonawca dobrze rozumie, że w tym miejscu ma podać ilość zatrudnionych osób
z niepełnosprawnością?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż Wykonawca
w oświadczeniu ma wskazać ilość zatrudnionych osób z niepełnosprawnością.
Powyższe odpowiedzi i zmiana treści SIWZ stanowią jej integralną część, jednak jej
uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie ofert. Dotychczasowy
termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia
8 lipca 2019 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 8 lipca 2019 r. godz. 11:30.
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