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Warszawa, 4 grudnia 2019 r.
BBA.2.262.38.2019
Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na Dostawę materiałów eksploatacyjnych
do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Centrali Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w 2019 roku, informuję, że Zamawiający w trybie art. 38 ust 4 ustawy Pzp
oraz pkt. 9.3 Części I Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia zmienia treść SIWZ
w następujący sposób:
1.
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert. Pkt
3.1 Części III SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena oferty (C) – 60 % (waga kryterium)
Okres gwarancji (G) – 30 % (waga kryterium)
Termin dostawy (T) – 10% (waga kryterium)
Kryterium „Cena oferty” - C
Do oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium cena oferty zostanie zastosowana
metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen
przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do oceny
i spełniają warunki określone w specyfikacji. Jako cenę oferty przyjmuje się wartość brutto
podaną w Formularzu Ofertowym.
Punkty w kryterium cena będą liczone według wzoru:
Cn
C
=
----------------------- x 60 (waga kryterium)
Cb
gdzie: C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc
po przecinku)
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród ocenianych ofert
Cb – cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 60.
Kryterium „Okres gwarancji”- G
Zamawiający w tym kryterium będzie przyznawał dodatkowe punkty za zaoferowanie
dłuższego okresu gwarancji i rękojmi o każdy pełny miesiąc od minimalnego wymaganego
w SIWZ, tj. 12 miesięcy. Za każdy dodatkowy miesiąc Zamawiający przyzna 5 pkt.
Maksymalna liczba punktów jaką Wykonawca może otrzymać to 30 pkt (otrzyma ją
wykonawca oferujący okres gwarancji i rękojmi 18 miesięcy lub dłuższy).
Ocena w tym kryterium jest dokonywana w oparciu o oświadczenie Wykonawcy złożone
w Formularzu ofertowym.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres od minimalnego wymaganego w SIWZ
(12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru) lub nie wskaże w Formularzu Ofertowym
okresu gwarancji i rękojmi zostanie uznana za niezgodną z SIWZ i odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Kryterium „Termin dostawy” – T
W kryterium dostawy Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za skrócenie
terminu realizacji dostaw, według następującej zasady:
W tym kryterium Zamawiający będzie przyznawał punkty za zaoferowany termin dostawy
zamówionego asortymentu do centrali liczony w dniach roboczych od dnia podpisania
umowy. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej złożonej i nieodrzuconej ofercie
zostanie dokonane zgodnie z poniższymi zasadami:
-

dostawa w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych – 0 punktów
dostawa w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych – 5 punktów
dostawa w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych – 10 punktów

Przez „dzień roboczy” Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni
ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego.
Oferowany przez Wykonawcę termin dostawy nie może być dłuższy niż 4 dni robocze.
W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze oferta zostanie
uznana za nieodpowiadającą treści SIWZ i odrzucona.
W przypadku nie podania w ofercie informacji na temat terminu dostawy Zamawiający uzna,
że Wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny termin dostawy wynoszący 4 dni
robocze i odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów.
2.
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w Części I pkt. 3 ppkt. 22 nadając mu
brzmienie „Wszystkie dostarczone produkty objęte będą min. 12-miesięczną gwarancją
i rękojmią, licząc od dnia ich dostawy do Zamawiającego, potwierdzonej protokołem
odbioru bez zastrzeżeń.
3.
W Załączniku Nr 1 do SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany polegającej na zmianie
numerów katalogowych tonerów w pozycjach 12, 13, 14 oraz 15.
Zmodyfikowany Załącznik Nr 1 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma oraz został
zamieszczony na stronie internetowej.
4.
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w treści Załącznika nr 5 do SIWZ –
Formularz ofertowy poprzez dodanie zapisu „Oświadczamy, iż udzielamy ………………
miesięcy gwarancji i rękojmi na oferowane materiały eksploatacyjne na warunkach
określonych w SIWZ”.
Zmodyfikowany Załącznik Nr 5 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma oraz został
zamieszczony na stronie internetowej.
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5.
Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
modyfikuje zapis par. 5 ust. 12 nadając mu brzmienie „Wykonawca udzieli gwarancji jakości
materiałów eksploatacyjnych na okres … miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru. Wykonawca oświadcza jednocześnie, iż przez cały okres gwarancji dostarczone
materiały eksploatacyjne będą posiadały termin przydatności do użycia przez co rozumie się
zagwarantowanie poprawnej jakości drukowania do pełnego wyczerpania środka barwiącego.
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Mając na uwadze, że ich uwzględnienie wymaga zmiany w przygotowanych ofertach
dotychczasowy termin składania ofert ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia
10 grudnia 2019 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 10 grudnia 2019 r. godz. 11:30.
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